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Presentació

El present volum de la col·lecció “Comunitats Autònomes” pretén oferir un diagnòstic estratègic de la 
Comunitat Valenciana en el qual s’analitzen les fortaleses i oportunitats, però també les debilitats i 
amenaces a les quals s’enfronta. Amb una metodologia similar a la dels volums anteriors, l’informe 
realitza una radiografia detallada de l’economia de la Comunitat Valenciana mitjançant la descripció dels 
seus diferents processos demogràfics, econòmics, territorials, institucionals i mediambientals, i formula 
recomanacions i línies d’acció estratègiques que es posen a la disposició de tots els agents implicats. El 
context econòmic actual permet aprofitar els vents de cua que oferix la recuperació de l’economia per a 
rellançar un debat profund sobre com afermar els pilars del creixement econòmic sostenible a llarg 
termini.

Com s’argumenta en este estudi, la Comunitat Valenciana gaudix d’una sèrie de fortaleses i oportunitats 
que convé aprofitar des d’un punt de vista estratègic a llarg termini. Més enllà del clima i d’un entorn 
ambiental privilegiat, la Comunitat Valenciana sempre s’ha caracteritzat per ser una terra d’oportunitats 
socioeconòmiques, i així ho testifiquen el seu tradicional teixit empresarial, ben organitzat a escala 
sectorial i amb una vocació exportadora secular, i l’esperit emprenedor elevat de la societat.

Estos factors positius servixen de suport a una economia que, de la mateixa manera que la del conjunt 
d’Espanya, ha d’afrontar reptes importants, com avançar cap a un model productiu centrat en la 
competitivitat i la innovació. En este sentit, per a promoure la competitivitat del sector industrial, 
l’agroalimentari i el turisme, l’informe posa l’accent en la necessitat de potenciar la diversificació de les 
diferents maneres de transport, en particular la intermodalitat marítimo-ferroviària, el projecte estrella 
de la qual és el Corredor Mediterrani. Al mateix temps, amb l’objectiu que la Comunitat Valenciana 
recupere el seu paper com a vector socioeconòmic del conjunt del país, resulta d’una importància vital 
que s’incremente la capacitat innovadora dels seus emprenedors a partir d’incentius a la innovació en 
l’activitat empresarial, i que es produïsca una millora de les oportunitats sociolaborals que possibiliten la 
retenció dels jóvens en la Comunitat.

Com en ocasions anteriors, per a l’elaboració d’este estudi, CaixaBank Research ha comptat amb la 
col·laboració d’Analistes Financers Internacionals (Afi). José A. Herce, director associat d’Afi, ha sigut el 
director tècnic del projecte, al capdavant d’un equip de consultors experts en diferents àmbits de l’anàlisi 
econòmica territorial.

Confie que este volum puga acomplir de manera efectiva la doble funció d’estimular el debat sobre la 
situació actual de la Comunitat Valenciana i de proporcionar un punt de partida comú per a articular les 
polítiques econòmiques de cara a un futur replet de reptes i oportunitats.

 

Enric FErnándEz
Director	Corporatiu	de	Planificació	Estratègica	i	Estudis
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amb si va resultar ser bo. En el seu desplegament 
s’han produït tant problemes de mala assignació 
de recursos com excel·lents bones pràctiques a 
l’encalç del coneixement i l’organització avan-
çada de la indústria i els servicis. Tot això en un 
territori de singular valor ambiental, però ame-
naçat per limitacions de recursos hídrics i proces-
sos de mal ús del sòl. Un territori, en fi, poblat de 
gent orgullosa de la seua tradició fabril i indus-
trial, oberta a l’acolliment de turistes i immi-
grants, però perplexa per la factura reputacional i 
econòmica que li ha passat un funcionament 
molt anòmal d’algunes de les seues institucions 
més representatives.

L’objectiu, per tant, és també mostrar la botella 
mig plena, sense escamotejar l’anàlisi del que les 
dades objectives mostren com a desfavorable, 
però destacant especialment allò que mostren 
com a favorable, en el sentit de les bones pràcti-
ques per emular que representen estes realitza-
cions, i que, com es veurà, no escassegen a la 
regió.

Sobre la base del diagnòstic, es formula un 
balanç de debilitats i amenaces, fortaleses i 
oportunitats que, al seu torn, fonamenta un 
conjunt de recomanacions estratègiques que 
s’oferixen als agents més rellevants de la regió 
per tal que elaboren els seus propis programes 
de cara als pròxims anys. No trobaran estes 
recomanacions alienes, considerant que una de 
les bases metodològiques d’este diagnòstic ha 
consistit a copsar l’opinió d’una mostra xicoteta 
però representativa d’agents institucionals, 
empresarials i socials de la Comunitat les opi-
nions dels quals, degudament interpretades 
segons la informació més tècnica manejada, 
formen part d’este informe, especialment en la 
seua part final i més estratègica.

1. Introducció
Este volum conté el diagnòstic estratègic territo-
rial de la Comunitat Valenciana, el qual, com suc-
ceïx en els anteriors de la col·lecció “Comunitats 
Autònomes”, es declina en una àmplia anàlisi 
dels processos demogràfics, territorials i econò-
mics que s’han anat produint els últims anys a la 
regió juntament amb l’anàlisi dels àmbits o sec-
tors sensibles de la Comunitat on es poden tro-
bar les millors i les no tan bones pràctiques sobre 
l’extensió o la correcció de les quals, respectiva-
ment, convé fundar un programa estratègic de 
desenvolupament en els pròxims anys.

Amb esta finalitat, es combina la informació ofi-
cial pública disponible (estadístiques, informes, 
documents de planejament) amb l’evidència sec-
torial que oferixen els agents productius i les ins-
titucions d’investigació. La selecció de fonts i 
tractaments s’imposa perquè el propòsit del 
diagnòstic és ser sintètic i no exhaustiu, àgil i 
rigorós alhora i entretingut en lloc de dissuasiu.

Això no impedix que es repassen elements tan 
dispars però alhora tan interconnectats com l’es- 
tructura i la dinàmica de la població valenciana, 
l’estructura dels nuclis de poblament i la dinà- 
mica d’urbanització, els usos del territori i el seu 
planejament, l’activitat macroeconòmica, laboral 
i empresarial dels valencians, la dinàmica de l’en- 
deutament de les seues institucions o, especial- 
ment, la dinàmica d’organització de les activitats 
productives i del seu sistema d’innovació i de pro-
ducció de coneixement i tecnologia.

La Comunitat Valenciana, com es veurà, ha patit 
desproporcionadament amb la crisi, després 
d’anys d’un benestar que no tot el que va dur 
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sat i, finalment, en la fase de creixement econò-
mic entre finals del segle xx i començaments del 
segle xxi, la intensa immigració estrangera de 
molt diverses procedències i motivacions.

Esta capacitat continuada per rebre nous efec-
tius ha contribuït al fet que la Comunitat Valen-
ciana sigui un dels territoris més poblats del 
país, equiparable a altres regions europees den-
sament poblades. Així mateix, la immigració ha 
rejovenit l’estructura demogràfica i propiciat 
una societat diversa o plural. Per tot això, este 
dinamisme migratori s’ha erigit com una de les 
principals fortaleses de la Comunitat.

No obstant això, com la resta del país, la Comuni- 
tat Valenciana s’enfronta a grans reptes sociode- 
mogràfics i territorials, com són l’envelliment, la 
integració de la població d’origen estranger o 
l’emigració de la població jove qualificada, jun- 
tament amb els desajustos derivats del des- 
poblament rural o la conurbació accelerada.

2.1.1. Anàlisi demogràfica

Entre el 1950 i el 2015 s’ha duplicat la població 
de la Comunitat, amb la incorporació de prop de 
2,7 milions d’habitants. Este creixement, a més, 
ha sigut molt significatiu en el context nacional, 
tal com s’aprecia en el gràfic següent. Amb l’ex-
cepció de la primera dècada analitzada, 1950-
1960, el creixement ha sigut clarament superior 
al de la mitjana espanyola, particularment en 
les dècades del “desenvolupisme” (anys seixanta 
i setanta) i en la primera dècada del segle xxi, 
amb increments de dos dígits. En el balanç de 
tot el període 1950-2014, la Comunitat Valen-
ciana ha acaparat el 14,4% de l’augment de tot 
el país, la qual cosa ha elevat el seu pes demo-
gràfic d’un 8,2% a un 10,7%.

Si considerem una anàlisi més detallada, veurem 
que les variacions demogràfiques reflectixen les 
vicissituds socioeconòmiques. Els anys cinquanta 
deixaven enrere els difícils moments de post- 
guerra, però encara de manera continguda. L’au- 
tèntica arrencada econòmica es produix en els 
seixanta, amb un increment mitjà anual superior 

2. Els processos 
demogràfics, 
espacials, 
econòmics i 
institucionals

2.1. Poblament i territori

L’atracció de població ha sigut una cons-
tant en el dinamisme socioeconòmic de la 
Comunitat Valenciana, que ha dut a terme 
amb èxit, fins fa pocs anys, una funció de 
vector de desenvolupament per al conjunt 
del país.

El model de poblament de la Comunitat Valen- 
ciana es caracteritza pel contrast entre un litoral 
intensament poblat i un interior despoblat, pro- 
ducte d’una combinació de factors geogràfics i 
socioeconòmics. Esta dualitat s’aprecia clarament 
en les províncies de Castelló i València, però no a 
Alacant, que disposa d’una més alta proporció de 
litoral i una presència de nodes urbanoindustrials 
que n’articulen l’interior. Les condicions orogràfi-
ques i climàtiques o les comunicacions més avan-
tatjoses del litoral han jugat a favor de la polaritza-
ció econòmica i demogràfica en una estreta porció 
del territori. Esta divergència es va accelerar durant 
l’èxode rural del segle passat, des de les poblacions 
de l’interior rural cap als principals nuclis urbans i 
turístics costaners. Tanmateix, este model ha 
experimentat alguns canvis en les últimes dèca-
des per l’expansió metropolitana o conurbació, 
l’ampliació d’infraestructures de transport i la 
paral·lela difusió de població i activitats econòmi-
ques, la qual cosa ha generat una zona de transició 
periurbana entre la costa i l’interior.

L’atracció de població ha sigut la base del creixe- 
ment demogràfic. Primer van ser els fluxos 
interns de l’èxode rural, als quals es van sumar 
els emigrants procedents d’altres comunitats 
autònomes, afavorits per l’expansió turística i 
industrial esdevinguda des de mitjan segle pas-
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mica. A partir del 2008, moment en què la Comuni-
tat va superar els cinc milions d’habitants, s’ha 
entrat en una fase d’estancament i fins i tot decrei-
xement (amb variacions interanuals negatives en 
tres anys consecutius del 2013 al 2015). L’elevat atur 
ha invertit els fluxos migratoris, que ara tenen un 
sentit d’eixides netes, majoritàriament per part dels 
retornats d’origen estranger, però també amb un 
pes qualitatiu dels jóvens valencians que emigren 
per manca d’oportunitats laborals. Per als pròxims 
anys, la recuperació econòmica en curs i el progres-
siu envelliment de les generacions del baby	boom 
poden reavivar els fluxos d’entrada, però difícilment 
al mateix ritme que es va experimentar a comença-
ments de segle.

A escala interna, en general, l’evolució de les pro- 
víncies ha seguit de manera similar les tendències 
descrites anteriorment, per bé que amb ritmes 
d’intensitat diferenciats. Per al còmput total del 
període 1950-2015, l’increment més alt es va regis-
trar a la província d’Alacant, on es va multiplicar 
per tres la població, cosa que evidencia el protago- 

al 2%, quan la regió va experimentar un dina- 
misme sense precedents dels seus sectors produc- 
tius industrial i turístic, i les principals ciutats es 
van eixamplar. Esta fase expansiva es va prolongar 
en la dècada dels setanta, tot i que a un ritme un 
poc més baix (1,6%), i es va moderar sensiblement 
en les dècades dels huitanta i noranta, afectades 
pel final de la transició demogràfica i, a escala eco-
nòmica, per la llarga crisi del petroli i la recessió de 
1992-1993, la reconversió industrial i el canvi cap a 
un model productiu terciari. No obstant això, la 
Comunitat va continuar sent un focus d’atracció 
per als fluxos migratoris interns del país, particu-
larment per la fortalesa del sector turístic.

El segle xxi reprèn amb més força encara les dèca- 
des del desenvolupisme, fins a sumar quasi 120.000 
habitants l’any entre el 2001 i el 2008. Este creixe-
ment de tipus explosiu ha sigut producte de l’atrac-
ció exterior derivada de l’auge que van experimen-
tar sectors molt intensius en mà d’obra, com la 
construcció o el turisme. Amb tot, esta fase s’ha 
interromput bruscament amb la recent crisi econò-

Evolució de la població de la Comunitat Valenciana i Espanya (1950-2015)
taxes de variació

Font: INE (Cens de població i Padró Municipal).
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amb un cert retard, reproduix el model socio- 
econòmic expansiu alacantí a partir dels anys 
noranta (i arriba també al seu màxim entre el 
2001 i el 2008, amb un increment mitjà inter- 
anual del 3%). En l’última fase analitzada, totes les 
províncies experimenten una retracció, particu -
larment Alacant i Castelló, més afectades per la 
punxada de la bombolla immobiliària i per algu-
nes evidències d’esgotament del model de sol i 
platja (o un turisme intensiu molt exposat a les 
conjuntures econòmiques i tendències dels paï-
sos europeus emissors).

El comportament de la dinàmica natural també 
expressa el deteriorament de la situació socio- 
econòmica dels últims anys. El 2008 el saldo vege-
tatiu ascendia a una taxa anual del 3,4 per mil 
habitants, una dada inèdita durant dècades, la 
qual cosa allunyava l’amenaça de decreixement 
de finals dels anys noranta (amb un mínim histò-
ric el 1997 del 0,1 per mil), particularment afavorit 
per les aportacions de la població estrangera en 
edat reproductiva. Tanmateix, en pocs anys esta 

nisme del binomi turisme i construcció, unit a un 
model territorial més equilibrat, tenint en compte 
els nuclis urbans i les àrees industrials de l’interior 
preexistents (Alcoi, Elda, Villena, Novelda, etc.). 
D’esta manera, Alacant ha acaparat el 45,6% de 
tot el creixement de la Comunitat, consolidant el 
seu pes demogràfic relatiu en quasi deu punts 
percentuals (d’un 27,5% a un 37,2%). L’ascens ha 
sigut més contingut a les províncies de València i 
Castelló (88,6% i 79,1%, respectivament), tot i que 
en termes absoluts és més rellevant a València pel 
seu gran pes demogràfic (amb una contribució del 
44,7% a l’augment regional, per tan sols un 9,6% 
per part de Castelló).

Si tenim en compte les diferents fases, la provín- 
cia alacantina protagonitza les variacions més 
acusades i arriba al seu màxim històric al comen- 
çament del nou segle amb un increment mitjà 
anual del 3,5% (que va suposar la incorporació de 
més de 400.000 habitants entre el 2001 i el   
2008), molt superior a l’1,9% registrat a València. 
Així mateix, es pot apreciar que Castelló, tot i que 
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un patró de declivi accelerat, propi de les so-
cietats europees. Així doncs, s’aprecia un mar-
cat aprimament dels grups d’edat jóvens 
entre 15 i 29 anys, que passen de representar 
un 24% de la població el 1998 a un 15,3% el 
2014, un descens preocupant si tenim en 
compte que estes generacions seran cridades 
a ser el suport de la població activa del futur. 
Els grups d’edat entre 40 i 59 anys, per la seua 
banda, s’han eixamplat considerablement 
(d’un 23,5% a un 30%), una volta que les gene-
racions del baby	 boom han entrat en esta 
franja d’edat, la qual cosa ha tingut un efecte 
de pressió en el mercat laboral. Esta regressió 
demogràfica ha tingut de moment un 
impacte menor en l’increment de les genera-
cions més grans a partir de 65 anys (18,4% el 
2014, 2,5 punts més que el 2008).

Amb tot, això es deu bàsicament a una inèrcia 
històrica (les “generacions buides” o els “no nas- 
cuts” durant el període bèl·lic i de postguerra), i a 
mesura que passen els anys i els adults vagen 
augmentant les generacions de gent gran, l’im-
pacte de l’envelliment s’anirà notant de manera 
clara. On sí que s’aprecia ja tot este fenomen és 
en l’anomenada quarta edat o persones a partir 
de 80 anys, les més dependents del sistema so-
ciosanitari, que en l’actualitat sumen un 5,3% 

recuperació s’ha truncat, i el saldo vegetatiu torna 
a caure amb força, fins a un 0,5 per mil el 2014, una 
xifra encara pitjor que la mitjana espanyola, 0,7 (el 
2008 l’avantatge era de mig punt). Este fenomen 
es deu al marcat descens de la taxa de natalitat 
(de l’11,5 per mil el 2008 al 8,9 el 2014), que s’apro-
xima al nivell de la taxa de mortalitat (8,4 per mil 
el 2014), o dit d’una altra manera, al creixement 
zero i fins i tot negatiu.

A curt termini, és probable que la millora de la 
situació econòmica estimule la natalitat (per 
l’efecte de rebot dels naixements que s’hagen 
ajornat), però el seu impacte pot ser que siga 
limitat si tenim en compte l’impacte de l’envelli- 
ment en la minva de les generacions en edat 
reproductiva i l’augment de la taxa de mortalitat, 
juntament amb la inestabilitat de l’ocupació i les 
dificultats dels pares per conciliar vida familiar i 
professional. En definitiva, la Comunitat Valen- 
ciana no és diferent de la resta d’Espanya pel que 
fa a una dinàmica natural regressiva i, en conse- 
qüència, el seu futur està estretament lligat a les 
aportacions que reba de l’exterior.

L’evolució combinada de la dinàmica natural i 
els intercanvis migratoris influixen en l’estruc-
tura de la població. Els canvis de les piràmides 
demogràfiques entre el 1998 i el 2015 mostren 

Evolució de la població per províncies (1950-2015) 
taxes de variació

Font: INE (Cens de població i Padró Municipal).
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Dinàmica natural de la població (1991-2014) 
creixement vegetatiu anual per mil habitants

Font: INE (Cens de població i Padró Municipal).
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(dos punts més que el 1998) i que no deixaran 
d’augmentar les pròximes dècades de manera 
paral·lela amb l’esperança de vida (que va aug-
mentar en 6 anys entre el 1991 i el 2014). Quant a 
la sex ratio, s’aprecia una lleugera feminització de 
la població (98 hòmens per 102 dones), particu-
larment en les generacions a partir de 65 anys, 
per la seua longevitat més gran (129 dones per 71 
hòmens).

A manera de síntesi, la taula següent recull els 
principals indicadors de l’estructura demogrà-
fica. Pel que fa a l’evolució, la situació ha empit-
jorat a causa de l’augment de la dependència, 
l’envelliment i, sobretot, el reemplaçament de la 
població, però no en les variables de maternitat 
i tendència (que reflectixen la relativa recupera- 
ció de la natalitat en l’última dècada). Compa- 
rativament, no s’aprecien diferències sensibles 
respecte de la mitjana espanyola, tot i que la 
Comunitat Valenciana està un poc més mal 
posicionada en indicadors rellevants per a la 
projecció de futur, com ara el reemplaçament i 
la tendència (2,1 i 3,4 punts percentuals per 
baix).

Tal com posa de manifest la distribució de la 
població segons el seu origen, en el passat imme- 
diat la Comunitat ha pogut incorporar amb èxit 
nous efectius demogràfics. Així doncs, segons el 

padró actual (2015), un terç dels residents han 
nascut fora. Els nascuts en altres comunitats 
autònomes o a l’estranger es repartixen en xifres 
idèntiques i sumen 1,6 milions, la qual cosa 
suposa un increment del 160% respecte del 1998. 
No obstant això, durant este període el dina- 
misme ha correspost als habitants d’origen 
estranger, que s’han quintuplicat, mentre que el 
nombre d’habitants nascuts a la resta del país ha 
minvat un 4,4%, amb la qual cosa s’ha reduït el 
seu pes en cinc punts percentuals, considerant 
que les baixes per defunció o el retorn de les 
generacions d’edats més avançades a les comu-
nitats d’origen han superat les entrades.

L’anàlisi de procedència dels nascuts a la resta del 
país (mapa següent) posa de manifest la històrica 
permeabilitat de la Comunitat i el paper que ja hem 
comentat de terra d’oportunitats socioeconòmi- 
ques, en particular per a les zones rurals de l’entorn 
pròxim. Així, per damunt dels 220.000 habitants 
Castella-la Manxa és la comunitat més rellevant, 
seguida d’Andalusia, amb quasi 200.000 habi- 
tants. Les contribucions són també significatives a 
les comunitats uniprovincials de Madrid i Múrcia. 
Estos quatre orígens representen set de cada deu 
nascuts en altres comunitats autònomes. La repre-
sentativitat de la resta de comunitats és molt 
minsa, amb l’excepció de Catalunya, Castella i Lleó i 
Aragó (totes tres sumen un 18,6%).

Indicadors demogràf ics de la comunitat valenciana (1998-2015)

1998 2015
Espanya Com. Valenciana Espanya Com. Valenciana

Dependència (a) 45,9% 46,1% 50,2% 50,4%
Envelliment (b) 16,3% 15,9% 18,4% 18,4%
Maternitat (c) 16,5% 17,4% 20,4% 20,2%
Substitució (d) 165,1% 162,8% 92,1% 89,9%
Tendència (e) 83,5% 84,7% 89,5% 86,1%

(a) Població de 0 a 14 anys i a partir de 65 anys sobre la població entre 15 i 64 anys.
(b) Població a partir de 65 anys sobre el total de la població.
(c) Nens de menys de 5 anys sobre dones entre 15 i 49 anys.
(d) Població de 20 a 29 anys sobre la població entre 55 i 64 anys.
(e) Nens de 0 a 4 anys entre nens de 5 a 9 anys.

Font:	calculat	a	partir	de	les	dades	del	Padró	Municipal	2014,	INE.
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Nascuts en altres comunitats autònomes que resideixen 
a la comunitat Valenciana (2015)  
nombre i %

Font:	Padró	Municipal	2015,	INE.
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Si prenem com a referència les dades del Padró 
Municipal del 2015, a la Comunitat Valenciana hi 
residixen 697.681 habitants de nacionalitat 
estrangera, que representen un 14% de la pobla- 
ció, quatre punts més que la mitjana espanyola. 
Si tenim en compte que el 1998 tan sols repre- 
sentava un 2,5%, la població estrangera ha revo- 
lucionat l’estructura sociodemogràfica valen- 
ciana, rejovenint-la i contenintne el procés 
d’envelliment. En este sentit, la seua incidència 
ha sigut particularment intensa en els trams de 
població en edat activa, ja que la franja d’edat 
entre 25 i 49 anys concentra un 47,1% de la pobla- 
ció estrangera, onze punts més que els residents 
de nacionalitat espanyola, mentre que l’interval 
d’a partir de 65 anys representa tan sols un 13,6% 
en els estrangers, respecte a un 19,1% en els espa- 
nyols (esta diferència seria més acusada si no es 
comptabilitzara el col·lectiu més envellit dels 
estrangers procedents de països rics europeus).

Per completar l’anàlisi de les variacions residencials, 
el gràfic següent recull les variacions interanuals a 
partir de la nacionalitat de la població resident 
valenciana. Els estrangers han sigut els artífexs 
d’un 78% de l’increment demogràfic entre el 2002 i 
el 2008 (un increment mitjà anual absolut de 
92.568 habitants), però també han protagonitzat 
les elevades pèrdues dels últims anys (185.331 habi-
tants entre el 2013 i el 2015). En conseqüència, el 

Així mateix, l’Estadística de variacions residen- 
cials permet d’examinar els fluxos i els saldos 
migratoris amb altres regions espanyoles que 
s’han produït en els últims anys. La Comunitat 
arrenca el segle amb un saldo favorable amb la 
resta del país (acumula uns guanys de quasi 
91.000 habitants entre el 2002 i el 2007), i això 
malgrat les sortides dels retornats. A partir del 
2008, la crisi econòmica ha bloquejat els fluxos 
d’entrada d’altres comunitats (entre el 2008 i el 
2014, el saldo acumula una pèrdua de més de 
16.000 habitants). Tanmateix, al segle xxi, l’inter- 
canvi amb l’estranger és la variable demogràfica 
de més impacte. De fet, entre el 2002 i el 2008 el 
saldo exterior de la Comunitat suposava sumar 
uns 120.000 habitants l’any, una xifra clarament 
superior als fluxos interns (18.150 habitants l’any).

Però la crisi econòmica ha tingut un efecte encara 
més agut en la caiguda dels fluxos d’entrada de 
l’exterior, que s’han vist superats pels fluxos de sor-
tida en els darrers anys (entre el 2012 i el 2014 acu-
mulen unes pèrdues de gairebé 50.000 habitants). 
No obstant això, es preveu que el retrocés dels flu-
xos migratoris d’entrada sigui un fenomen tempo-
ral i, amb la recuperació econòmica, la Comunitat 
torni a fer la funció de focus socioeconòmic d’atrac-
ció, sobretot en l’àmbit internacional (ja que, a 
escala de país, els efectius demogràf ics suscepti-
bles d’emigrar són quantitativament limitats).

Fluxos migratoris a la Comunitat Valenciana (2002-2014)

Font: Estadística de variacions residencials, INE.
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conseqüència, el pes d’este col·lectiu ha retro- 
cedit 3,5 punts (els estrangers van assolir el seu 
màxim històric el 2010, amb un 17,5% de la pobla-
ció). No obstant això, este retrocés, a banda del 
saldo migratori negatiu, s’explica per l’ accés gra-
dual a la nacionalitat espanyola. De fet, els nas-
cuts a l’estranger sumen 824.907 habitants el 
2015, un 18,2% més que els residents de naciona-
litat estrangera.

La distribució de la població estrangera és desi- 
gual al territori. La província d’Alacant concentra 
el 52% dels estrangers de la Comunitat i n’eleva el 
percentatge al 19,6%. La participació dels estran- 
gers és sensiblement més reduïda a la província 
de València, 9,8% (lleugerament per baix de la 
mitjana espanyola, 10,1%), mentre que Castelló se 
situa en una posició intermèdia (14,9%). Esta 
polarització és conseqüència del gran volum que 
assolixen les colònies d’europeus a Alacant, la 
majoria jubilats d’alt poder adquisitiu que hi 
fixen la seua residència atrets per l’oferta immo-
biliària local i per un clima i un entorn ambiental 
privilegiats. Així doncs, a Alacant l’estranger pro-
cedent d’altres països de la UE (exclosos els col- 

lectius de Romania i Bulgària, que seguixen un 
patró de migració laboral) ascendix a 166.0931, 
una quarta part del total de residents estrangers 
de tota la Comunitat.

En la distribució provincial del mapa següent 
també s’aprecia a Alacant la rellevància relativa del 
collectiu d’europeus no comunitaris, i considerant 
que la majoria seguixen la pauta dels ciutadans de 
països rics de la UE, són de manera agregada un 
símptoma de l’especialització turístico-residencial 
assolida, equiparable als sunbelt de Califòrnia i Flo-
rida. La resta de províncies presenten un reparti-
ment més similar a la mitjana espanyola, és a dir, un 
predomini dels migrants laborals, on destaca el col-
lectiu de Romania i Bulgària, amb el 21,3% del total 
d’estrangers de la Comunitat, el pes dels quals és 
dominant a Castelló. A continuació es troben els 
grups d’Amèrica Llatina i el Magrib2 (15,3% i 14,1%, 
respectivament), el primer amb una presència des-
tacada a la província de València, i el segon a Caste-
lló i Alacant. Els percentatges de la resta de col·lec-
tius estrangers són reduïts: asiàtics (6,3%, dels quals 
quasi la meitat són de nacio nalitat xinesa), i subsa-
harians (2,8%).

1	 Si hi incloem la resta de les províncies, este col·lectiu suma un total de 219.172 residents, quasi un terç de tota la 
població estrangera a la Comunitat de València, on destaca la nacionalitat britànica, 95.725 residents, seguida de 
l’alemanya (24.343) i la italiana (21.205).
2	 La majoria marroquins (74.374), seguits dels algerians (23.705).
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32,8% i supere així àmpliament els més jóvens 
d’entre 0 i 19 anys (25,7%, per un 16%).

Revertir les tendències demogràfiques 
regressives dependrà del dinamisme de què 
dispose l’economia valenciana per atraure 
població, així com de les oportunitats socio- 
laborals que es generen a la regió i que per-
meten retindre els jóvens i estimular la taxa 
de natalitat. És a dir, que la Comunitat Valen-
ciana torne a ser un vector socioeconòmic 
per al conjunt del país.

Si es mantenen les tendències apuntades (una 
dinàmica natural regressiva combinada amb un 
saldo migratori negatiu), assistirem a un intens 
declivi demogràfic, caracteritzat per l’estanca- 
ment de la població i, sobretot, per l’envelliment 
de la societat i la pèrdua de la població activa. Així 
doncs, si es complix la previsió de l’INE per a l’any 
2029, la població es reduirà a 4.723.199 habi- 
tants, un 5% menys que en l’actualitat (Padró 
Municipal de 2015). La dada estimada més preo- 
cupant és el descens del 37,2% de la franja d’edat 
entre 30 i 44 anys. D’altra banda, s’espera que la 
població a partir de 65 anys s’incremente un 

Origen de la població estrangera a la Comunitat Valenciana (2015) 
Distribució per províncies

Font:	Padró	Municipal	2015,	INE.
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2.1.2. Estructura 
urbanoterritorial

Els 23.255 km2 de la Comunitat Valenciana repre- 
senten un 4,6% del conjunt d’Espanya, molt per 
baix de la rellevància que assolix la seua població, 
10,7%. Esta elevada densitat demogràfica, 214 
habitants per quilòmetre quadrat, no és homo-
gènia a tot el territori. Així doncs, a escala provin-
cial contrasten els 318 habitants3 d’Alacan4 i els 
235 de València amb els 88 de Castelló (per baix 
de la mitjana espanyola de 92 h/km2).

Estos contrastos territorials s’expressen clarament 
a nivell de municipis (vegeu el mapa següent). La 
població es concentra a la franja costanera, on 
sovint les densitats superen els 1.000 habitants: al 
voltant de les tres capitals i les seues respectives 
conurbacions de València, Alacant-Elx i Castelló de 
la Plana, i alguns municipis costaners (Gandia, 
Calp, Benidorm i Torrevella). De fet, tots els munici-
pis banyats pel mar Mediterrani superen els 

3	 Segons dades del Padró Municipal de 2015.
4	 La província d’Alacant forma part del grup de províncies més poblades del territori espanyol, juntament amb
Madrid, Barcelona i les basques de Biscaia i Guipúscoa, autèntics “formiguers humans” en l’àmbit europeu.

superen els 200 habitants per quilòmetre quadrat, 
amb l’excepció d’un xicotet enclavament al nord 
entre l’àrea metropolitana de Castelló i Benicarló. 
L’ocupació del territori també és molt intensa al 
sud de la província alacantina, on la plana litoral 
s’estén cap a l’interior (on es troben Oriola i Crevi-
llent) i als corredors intramuntanyencs del centre 
(o eix nord-sud de Villena, Elda, Novelda i Asp, i 
l’àrea d’Alcoi). En definitiva, pràcticament tot el ter-
ritori alacantí presenta elevades densitats, amb 
l’excepció dels municipis més de muntanya al 
nord de la província. Pel que fa a la província valen-
ciana, més enllà de l’àmbit metropolità i les ciutats 
del litoral, destaquen els municipis articulats per 
l’A-7 (Alzira, Xàtiva i Ontinyent), i l’eix de l’A-3 que 
penetra cap a l’interior (Xiva, Bunyol, Requena i 
Utiel). En contraposició, quan ens endinsem a les 
províncies de València i Castelló, l’ocupació va per- 
dent força, amb àmplies zones amb densitats per 
baix dels deu habitants, la qual cosa marca una 
continuïtat amb els territoris despoblats limítrofs 
d’Aragó i Castella-la Manxa.
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gruix dels municipis, un 71%, però que equivalen 
tan sols a un 9,4% de la població. El fet que s’inclo-
gua el 85% dels municipis de Castelló en estos 
intervals confirma el caràcter més rural i despo-
blat d’una bona part del territori d’esta província. 
Seguidament hi ha l’escaló dels municipis semiur-
bans que sobrepassen els 5.000 habitants, un 
10,5%, que aglutinen el 8,4% de la població i tenen 
un paper clau en l’articulació de les àrees rurals. La 
resta dels intervals que superen els 10.000 habi-
tants (llindar a partir del qual un municipi es 
comptabilitza com a urbà a Espanya), representen 
tan sols un 18,3%, però acaparen el 82,3% de la 

Els 542 municipis que composen l’estructura ter- 
ritorial de la Comunitat presenten una mida 
demogràfica mitjana de 9.234 habitants, una xifra 
elevada que supera clarament la mitjana espa-
nyola (5.738 habitants). Tanmateix, darrere d’esta 
xifra hi ha grans disparitats, els extrems de les 
quals se situen als municipis de València (786.424 
habitants) i Castell de Cabres a la província de Cas-
telló (19 habitants). Si aprofundim en esta anàlisi, 
al gràfic següent hi distingim huit intervals muni-
cipals. A la base del poblament hi ha els municipis 
rurals de menys de 1.000 habitants i fins a 5.000 
habitants, que de manera agregada acaparen el 

Densitat de població a la Comunitat Valenciana (2014) 
Distribució municipal

Font:	Padró	Municipal	2014,	INE.
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hi tenim la capital valenciana, la qual forma part 
del rang de grans ciutats espanyoles (concreta- 
ment en tercer lloc, únicament per darrere de 
Madrid i Barcelona).

El principal fenomen territorial de les últimes 
dècades ha sigut l’expansió metropolitana o 
conurbació. En primer lloc, l’Àrea Metropolitana 
de València, segons l’Agència de Mobilitat Metro- 
politana (AVMM), està formada per 59 municipis 
que en tan sols un 13% de la superfície sumen 2,6 
milions d’habitants, és a dir, set de cada deu resi-
dents de la província. Esta xifra s’equipara amb 
altres metròpolis europees destacades com ara 
Stuttgart, Liverpool, Estocolm, Rotterdam o 
Copenhaguen. A escala interna podem distingir 
cinc corones metropolitanes, ordenades segons 
la seua distància respecte del centre urbà (de 
més xicoteta a més gran) i, per tant, amb dife-
rents etapes en el procés de “metropolització”. 
Així doncs, en la primera corona, formada per la 
capital valenciana i els municipis adjacents (com 
ara Mislata o Alboraia), s’arriba a una densitat 
pròxima als 14.000 habitants per quilòmetre 
quadrat. En la següent corona de tipus suburbà,  
la densitat es reduix a 1.310 habitants, tot i haver 

població. Els dos primers escalons considerats 
urbans, fins a 20.000 habitants (6,3% i 9,4% de la 
població) i, sobretot, fins a 50.000 habitants (9,2% 
i 27,4% de la població) són els més rellevants per al 
reequilibri de l’estructura territorial, on s’inclouen 
destacades capçaleres comarcals alacantines (Elda 
i Villena) i valencianes (Ontinyent, Xàtiva, Requena 
i Utiel), però on també hi són presents els munici-
pis expansius dels àmbits metropolitans o les 
àrees turístiques del litoral.

L’interval de ciutats mitjanes, fins a 100.000 habi- 
tants, es reduix a onze municipis, tot i que reuni- 
xen el 15% de la població. La majoria d’estos nuclis 
urbans es localitzen als àmbits metropolitans de 
València (Torrent, Paterna i Sagunt) i Alacant (Sant 
Vicent del Raspeig) o en municipis costaners amb 
una clara vocació turística i residencial (Torrevella, 
Gandia, Benidorm i Oriola), on l’excepció és Alcoi, 
que vertebra el centre de la província alacantina. 
L’interval de ciutats mitjanes es completa amb 
tres municipis que es corresponen amb les capi-
tals d’Alacant i Castelló de La Plana, juntament 
amb Elx, que en total sumen un 14,7% de la pobla-
ció. Finalment, al punt més alt de l’estructura  
urbanoterritorial, amb prop de 800.000 habitants 
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2001 i el 2014, per un 7% de la resta de la Comu-
nitat).

Al mapa següent hi podem apreciar les diferèn-
cies en el repartiment i l’evolució de la població 
segons l’estructura per comarques. És a dir, la 
dualitat entre les comarques de la franja urbano-
litoral, intensament poblades i que més creixen, 
en contraposició amb les comarques d’interior, 
despoblades i en declivi. Però també hi podem 
apreciar el recent dinamisme d’algunes comar-
ques intermèdies entre les dos zones (com són el 
Camp de Túria i la Foia de Bunyol, beneficiades 
per la irradiació de la conurbació valenciana).

En conclusió, afrontar els principals desequi- 
libris demogràfics i poblacionals es planteja 
com un dels grans reptes per a la Comunitat. 
Les polítiques de reequilibri s’han de centrar 
en la potenciació dels nuclis articuladors de 
l’interior, mitjançant l’enfortiment dels ser- 
veis i les comunicacions, així com afavorint 
la gestació d’activitats econòmiques que 
aprofiten de manera sostenible els poten- 
cials locals (tots dos aspectes són crucials 
per fixar i atraure població). Alhora, un altre 
gran repte consistix a corregir l’impacte 
d’una expansió urbanística descontrolada 
durant dècades que ha degradat àrees 
ambientals fràgils (particularment del lito-
ral i altres àmbits naturals valuosos), o que 
ha fragmentat el territori i produix exter- 
nalitats socioeconòmiques negatives. En 
este sentit, la rehabilitació i la integració de 
les àrees urbanes, juntament amb la pre- 
servació i la recuperació dels paisatges 
d’in terés turisticonatural, són aspectes 
inelu dibles per al desenvolupament futur 
de la Comunitat.

acaparat la meitat del creixement demogràfic de 
tota l’àrea metropolitana. Entre els municipis de 
mida més gran que trobem a la segona corona hi 
ha Torrent, Paterna, Burjassot i Aldaia. L’expansió 
residencial i de les activitats econòmiques és 
més difusa a la tercera corona, però en termes 
relatius és la que ha augmentat més la seua 
població (34,3% entre el 2001 i el 2008, molt 
superior al de la primera corona, 6%, i més del 
doble del conjunt metropolità). En l’àmbit més 
llunyà, la quarta corona ha sigut l’última a inte- 
grar-se, i hi trobem Sagunt, un nucli d’entitat 
urbana amb una àrea d’influència pròpia.

La mida de les altres dos àrees metropolitanes 
és més modesta, tot i que es posicionen entre 
les principals del territori espanyol. El Pla d’Acció 
Territorial de l’Entorn Metropolità d’Alacant i Elx 
(PATEMAE) identifica catorze municipis metro- 
politans, la població dels quals sobrepassava el 
2014 els 750.000 habitants. El gran dinamisme 
de la metròpoli d’Alacant-Elx es comprova en el 
creixement demogràf ic que ha tingut lloc entre 
el 1996 i el 2006 (21% per a esta dècada, o una 
mitjana anual del 2,1%), mentre que a partir 
d’esta data s’ha alentit (fins al 0,6% anual). 
L’Àrea Metropolitana de La Plana, d’altra banda, 
a més de la capital castellonenca, integra quatre 
municipis adjacents (entre els quals destaca 
Vila-real) que sumen més de 300.000 habitants. 
L’expansió d’esta àrea metropolitana ha sigut 
molt intensa a començaments de segle (ha 
incrementat la seua població un 26,7% entre el 
2001 i el 2008), respecte al declivi dels últims 
anys (amb un descens del 2,5%). En conjunt, les 
tres àrees metropolitanes aglutinen més de la 
meitat de la població de la Comunitat Valencia - 
na (56,5%) en tan sols un 12% del territori, i a 
més han refermat el seu protagonisme els 
últims anys (amb un creixement del 17% entre el 
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Distribució de la població per comarques (2014)

Font:	Padró	Municipal	2014,	INE.
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La xarxa es caracteritza pel dens entramat d’ei- 
xos longitudinals i transversals. A escala interna, 
els eixos longitudinals paral·lels a la costa adqui- 
rixen una funció interurbana, tant en els anells 
metropolitans com en els corredors turístics (AP-7, 
A-7, V-21, CV-10, A-36, CV-50). A la província ala- 
cantina, els eixos longitudinals integren al seu 
torn els principals nuclis urbans de l’interior 
(A-31 i CV-40). Els eixos transversals que unixen 
la costa i l’interior també tenen una funció ver- 
tebradora destacada (CV-50 i CV-80, tots dos a la 
província d’Alacant), si bé a les províncies de 
València i Castelló són primordialment radials i 
convergixen cap a la metròpoli valenciana (A-3 i 
A-23). Generalment, a mesura que s’endinsen a 
l’interior, l’ocupació del territori és més difusa, 
tot i que els últims anys s’ha intensificat la irra- 
diació urbana en les àrees intermèdies (A-3 cap a 
Xiva i Bunyol, CV-35 cap a Llíria). Una bona part 
d’estos eixos s’han configurat alhora com a artè-
ries de comunicació a escala peninsular (A-3, 
A-35, A-31 i A-23) i transeuropea (l’A-7 i l’AP-7 con-
figuren l’E-15), particularment en aspectes estra-
tègics per a l’economia regional, com ara els des-
plaçaments turístics o el transport de merca deries.

La coexistència d’estes funcions i de diferents 
usuaris (residents, turistes, transportistes) esdevé 
complicada en un territori caracteritzat per una 
orografia que obliga a estrets passadissos on 
crear les plataformes de transport, l’elevada den- 
sitat demogràfica i urbana, l’especialització en el 
sector turístic i el seu posicionament estratègic 
dins l’Arc Mediterrani. En este sentit, els proble-
mes de congestió o sobrecàrrega són especial-
ment aguts a les carreteres metropolitanes i a la 
franja litoral.

Les magnituds assolides en el transport de mer- 
caderies reflectixen l’especialització dels princi- 
pals eixos viaris. La Comunitat Valenciana repre- 
senta el 12% de les mercaderies transportades a 
les carreteres espanyoles. Pel que fa a les escales 
dels intercanvis (vegeu el gràfic següent), tenen 
més pes relatiu els fluxos rebuts d’altres comuni- 

2.2. Els transports  
com a palanca de 
competitivitat: anàlisi 
espacial

Avançar cap a un model menys dependent 
del vehicle privat requerix més inversions en 
transport públic i la intermodalitat marí- 
tima-ferroviària de les mercaderies, el pro- 
jecte estrella de les quals és el corredor 
mediterrani.

2.2.1. Transport per carretera

Durant dècades, la Comunitat Valenciana ha 
concentrat els esforços en l’expansió de la 
xarxa de carreteres d’alta capacitat amb la 
finalitat de millorar la competitivitat i aten- 
dre les diferents demandes. El repte actual 
passa per potenciar altres alternatives 
modals que milloren la sostenibilitat i reduïs-
quen la congestió de les carreteres.

La Comunitat Valenciana compta amb una densa 
xarxa de carreteres d’alta capacitat que atenen 
una demanda elevada i diversificada, i estructu- 
ren el territori. La longitud de la xarxa de carrete- 
res d’alta capacitat el 2013 (últim any publicat) 
ascendix a 1.430 km, repartits entre autovies i 
autopistes lliures (775 km), autopistes de peatge 
(367 km) i carreteres de doble calçada (288 km). La 
majoria d’estes són de titularitat estatal (77,5%), 
tot i que en les últimes dècades la Comunitat ha 
tingut un protagonisme més important en la crea-
ció de nous eixos viaris. L’expansió de la xarxa 
d’alta capacitat ha sigut intensa en el nou segle 
(37,2% entre el 2001 i el 2013), sobretot abans de la 
crisi econòmica (25,8% en el quinquenni 2003-
2008, 35 km per any), s’ha alentit durant els últims 
anys (6,9% el 2008-2013, 18 km per any).
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de mercaderies transportades (més de 102 mi- 
lions de tones en els àmbits intramunicipal i 
intermunicipal) és un altre indicador del dina-
misme del teixit socioeconòmic, però també 
posa de manifest la pressió sobre el sistema viari 
a la qual ja s’ha fet referència.

tats autònomes i els expedits internacionalment 
(13,8% i 13,1%, respectivament), i menys rellevàn- 
cia les mercaderies expedides a altres comuni- 
tats autònomes i les rebudes de l’exterior (11% i 
9,4%, respectivament), de la qual cosa es desprèn 
un perfil de productes de més valor afegit i voca-
ció exportadora. A escala interna, l’elevat volum 
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Així mateix, en el gràfic següent podem analitzar 
la densitat de les carreteres d’alta capacitat en 
relació amb la població i el territori, en compara- 
ció d’altres comunitats autònomes. La Comuni- 
tat es caracteritza per una ràtio per població 
reduïda, 2,8 km per 10.000 habitants (per baix de 
la mitjana espanyola, 3,5), i a la inversa per una 
ràtio per superfície molt elevada, 6,1 km per 1.000 
quilòmetres quadrats (més del doble de la mit-
jana nacional, 3,3 km, únicament per darrere de 
Madrid i el País Basc), en coherència amb un ter-
ritori relativament menut i densament poblat. A 
escala provincial, la densitat territorial és espe -
cialment alta a Alacant, 9,1 km (respecte als 5,5 
km de València i als 4,3 km de Castelló).

Per fer front a una demanda de desplaçaments 
creixent s’ha optat generalment per ampliar la 
xarxa d’autovies i autopista o per desdoblar les 
carreteres convencionals. L’Estratègia Territorial va 
projectar una xarxa de carreteres d’alta capacitat 

de 2.500 km5, la qual cosa suposaria incrementar 
un 75% la xarxa actual, en el marc del Pla d’Infraes- 
tructures Estratègiques de la Comunitat Valen- 
ciana (PIE 2010-2020).

A més dels nous eixos d’alta capacitat, l’articulació 
del territori es basa en el reforçament de les carre- 
teres autonòmiques, amb els objectius de facilitar 
la connexió amb els grans eixos nacionals, descon- 
gestionar el tràfic litoral i millorar l’accessibilitat a 
les àrees metropolitanes i els nodes logístics. Però 
si tenim en compte el desenvolupament del PIE, 
els resultats són limitats, tant per les dificultats en 
el finançament autonòmic com perquè l’execució 
de molts projectes s’ha basat en hipòtesis d’inver- 
sió estatal o privada que no es realitzaran. Este 
seria el cas de les dos autopistes de peatge que es 
van proposar per descongestionar el tràfic de l’A-3 
(València-Requena) i l’A-31 (Alacant-Cabdet), per a 
les quals el suposat finançament privat es va trun-
car en un context de crisi econòmica i revisió 

5	 “En concret, la xarxa valenciana d’alta capacitat totalitzarà més de 2.500 km i connectarà tots els nodes de pobla- 
ció de més de 20.000 habitants, així com les capçaleres de les àrees funcionals del territori”. Logística/Objectiu 16, 
Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (pàg. 13).
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d’este tipus d’inversions (especialment després 
del pèssim resultat de les autopistes radials a la 
Comunitat de Madrid).

D’altra banda, el transport ferroviari de passat- 
gers i mercaderies i, potser més llunyà, les auto- 
pistes del mar es plantegen com a alternatives de 
futur, davant les dificultats per abordar noves 
infraestructures viàries i la congestió dels eixos 
actuals. Tanmateix, cal tindre en compte que, 
encara que estes opcions modals tinguen èxit i 

convergisquen amb els estàndards europeus, la 
carretera continuarà sent el mitjà dominant en el 
transport de persones i mercaderies. Per això cal 
també seguir avançant en el transport col·lectiu 
per carretera i la modernització del sector logístic 
mitjançant l’aplicació de criteris d’eficiència, 
innovació i compatibilitat intermodal (vegeu 
requadre 1). L’autobús, especialment, continua 
sent el mitjà més eficient, i combina sostenibili-
tat i una òptima accessibilitat/capil·laritat terri-
torial.

Carreteres d’alta capacitat de la Comunitat Valenciana

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	l’Estratègia	Territorial	de	la	Comunitat	Valenciana	2030.
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Valenciana, que són: revertir el declivi del ferro- 
carril en el transport de mercaderies (amb menys 
del 3% del total de mercaderies transportades), 
particularment a través del Corredor Mediter-
rani, la vertebració ferroviària regional que inte-
gre els nodes urbans, i la integració del transport 
públic en els nombrosos àmbits metropolitans i 
corredors conurbans. En definitiva, el tren en les 
seues diverses fórmules com a solució socioeco-
nòmica i ambiental de futur davant l’actual risc 
de col.lapse de la xarxa viària.

En matèria de transport ferroviari de mercaderies 
no s’ha actuat amb la mateixa celeritat que en el 
cas dels passatgers. L’obsolescència del traçat fer- 
roviari, la deficient intermodalitat amb els ports, 
unida a l’excessiva pressió en la xarxa de carrete- 
res, limiten el desenvolupament i la projecció 
internacional de les activitats logístiques i econò- 
miques en general. Revertir esta situació passa 
necessàriament per la concreció d’un Corredor 
Mediterrani que permeta l’anhelada integració en 
el sistema ferroviari europeu. En esta línia, el pro-

2.2.2. Les comunicacions per  
tren: l’impacte de l’alta velocitat 
i el corredor ferroviari 
mediterrani

L’arribada de l’AVE ha representat una fita en 
les comunicacions de la Comunitat Valen- 
ciana i en la seua integració socioeconòmica 
amb el sistema urbà espanyol. Els objectius 
són ara concloure el Corredor Mediterrani, 
estratègic per al teixit econòmic i, a escala 
interna, completar la connexió interurbana i 
metropolitana, sense obviar altres opcions 
de transport col·lectiu i/o públic. Tot això en 
consonància amb una més gran justificació 
social i ambiental, viabilitat financera i 
coherència amb les polítiques europees.

L’arribada de l’AVE6 ha suposat un salt qualitatiu 
en les comunicacions externes de la Comunitat 
Valenciana. Les distàncies temporals entre les 
capitals regionals i Madrid s’han escurçat nota- 
blement (vegeu el gràfic següent) i el transport 
ferroviari ha recuperat protagonisme com a 
alternativa a la congestió de les carreteres i a mit- 
jans de transport més contaminants com ara 
l’automòbil o l’avió. Malgrat el context de crisi 
econòmica, en tan sols cinc anys (2008-2013) els 
corredors d’altes prestacions amb Madrid han 
incrementat un 41% el nombre de passatgers. 
Este dinamisme s’explica pel transvasament 
massiu de passatgers de l’avió al tren, particular-
ment en els ponts aeris amb Madrid. D’esta 
manera, la quota del tren ronda el 90% en la línia 
Madrid-València i el 77% en la línia Madrid-Ala-
cant (quan el 2008 ambdós rondaven el 48%).

Tanmateix, la connexió d’AVE amb Madrid, tot i 
fer realitat una llarga aspiració política i empresa- 
rial, és una infraestructura d’elevat cost que ha 
servit sobretot per a un intercanvi modal en 
detriment de l’avió. De totes maneres, queden 
pendents de resoldre les grans deficiències o 
estrangulaments dels transports a la Comunitat

6	 La Línia d’Alta Velocitat Madrid-Conca-Requena-Utiel-València va entrar en funcionament el 2010, la LAV Albacete- 
Villena-Alacant el 2013 i Madrid-Castelló de la Plana està prevista per al 2016.

Temps de viatge en alta velocitat  
amb Madrid 
hores

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	dels	horaris	comercials		
de	Renfe.

* Prevista per al 2016.
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Occidental. Donar continuïtat a este eix en l’arc 
mediterrani suposaria per a la Comunitat Valen-
ciana connectar-se a la zona europea amb més 
activitat econòmica (vegeu el mapa següent).

jecte europeu FERRMED ha estat impulsant la crea-
ció d’un corredor ferroviari transeuropeu de mer-
caderies que, a manera de diagonal, integre de 
NE a SO l’eix Escandinàvia-Rin-Roine-Mediterrani 

Corredor ferroviari mediterrani

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	FERRMED.
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mercaderies, totes en ample estàndard interna- 
cional (vegeu el mapa següent). És a dir, el seu 
finançament suposaria una millora substancial 
en les comunicacions entre les comunitats 
autònomes de l’Arc Mediterrani i la seua con-
nexió amb la resta d’Europa, tal com s’aprecia 
en la reducció dels temps de viatge del gràfic 
següent.

El Corredor Mediterrani s’ha formulat com una 
alternativa que trenque amb esta inèrcia de 
declivi i permeta avançar en la convergència amb 
Europa (on el tren arriba a una quota propera al 
20%). Però també s’ha plantejat com una infraes-
tructura ferroviària mixta, de quatre vies de doble 
sentit en alta velocitat per al trànsit de passat-
gers i de doble sentit convencional per al tràfic de

La Comunitat Valenciana a la xarxa d’alta velocitat i el corredor mediterrani

Font:	Elaboració	pròpia.
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mediterranis, terminals ferroviàries de longitud 
mínima de 750 metres (indispensable per canalitzar 
combois de gran longitud) i l’electrificació de les vies.

Tot això, encara que siga una opció menys ambi- 
ciosa que el corredor mediterrani que proposa 
FERRMED i no elimine els principals colls de bote-
lla de les xarxes de transport, evitaria la necessi-
tat del transbordament de contenidors a la fron-
tera, la qual cosa convertiria el tren en una 
alternativa més eficaç al transport per carretera i 
potenciaria la intermodalitat portuària.

No obstant això, en l’àmbit de l’arc mediterrani, 
este gran eix ferroviari no s’ha concretat encara 
ni de bon tros. La construcció d’estes infraestruc-
tures estava programada per al 2015, però s’està 
dilatant en el temps i ha sigut objecte de modifi-
cacions a la baixa. Únicament s’han complit 
l’adaptació a l’ample mixt de la doble via Valèn-
cia-Sagunt i la via mar Sagunt-Castelló, la qual 
cosa ha facilitat l’arribada de l’AVE de Madrid a 
Castelló. S’espera8	que els trams de Vandellòs-Cas-
telló i Castelló-València es puguen concloure par-
cialment entre el 2017 i el 2018, mentre que, a la 

Des del Ministeri de Foment, el projecte de con- 
creció dissenyat el 2012 per al Corredor Mediter- 
rani al seu pas per la Comunitat i la seua inter-
connexió amb altres comunitats autònomes s’ha 
centrat en el desenvolupament d’infraestructu-
res ferroviàries que permeta segregar el trànsit 
de passatgers i mercaderies i la implantació de 
l’ample estàndard internacional (UIC). Si tenim 
en compte la seua complexitat tècnica i l’ampli 
marge temporal abans que el Corredor Mediter-
rani siga una realitat, la connexió amb l’ample 
europeu del ferrocarril és clau per a la potencia-
ció del transport ferroviari de mercaderies a la 
Comunitat Valenciana. En este sentit, l’actuació 
del Ministeri de Foment s’ha inclinat per incorpo-
rar un tercer carril d’ample estàndard internacio-
nal en el traçat actual de dos vies d’ample ibèric 
entre Alacant i Vinaròs i la seua continuïtat fins a 
la terminal catalana de Castellbisbal. Conside-
rant que s’aprofitaria la xarxa preexistent, es 
tracta d’un projecte factible d’executar a curt ter-
mini tant des del punt de vista tècnic com econò-
mic. A més d’incorporar els principals nodes 
urbans (València, Alacant, Castelló, Elx, Oriola, 
Sagunt, etc.), este projecte inclou l’accés als ports 

7	 Actualment, la connexió ferroviària de les ciutats de València i Almeria comporta un temps de desplaçament de 
més de 8 hores, principalment a causa de la manca de continuïtat de l’eix mediterrani (via Múrcia). Els trens, actual- 
ment, connecten amb altres nusos ferroviaris (Albacete, Jaén i Granada) que permeten d’arribar fins a Almeria. Una 
volta es complete l’eix mediterrani, l’estalvi de temps serà molt significatiu.
8	 Estes previsions s’han pres de la font de Geotren (http://www.geotren.es).

Barcelona

Castelló

Alacant

Múrcia

Almeria

00:00 03:30 07:00

Impacte del corredor ferroviari en el transport de passatgers 7 
reducció en els temps de viatge respecte de València

Font: Ministeri de Foment.

01:10

00:25

00:35

02:20

07:05



C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s32

més, des del 2015, la Comissió Europea el consi-
dera un tram del Corredor Mediterrani i, per tant, 
obert al seu finançament.

A escala interna, el gran repte consistix a poten- 
ciar el transport interurbà. A banda de les tres 
capitals provincials, es demana que el tren, en 
una dimensió de velocitat alta, també s’ature a 
Sagunt, Xàtiva, Villena, Elx o Oriola, és a dir, en 
nuclis intermedis que equilibren la xarxa urbana. 
En cas contrari, l’AVE tindria un “efecte túnel”, no 
vertebraria el territori. Per completar esta visió, la 
Generalitat ha assumit l’antiga reivindicació 
local d’un tren que articule els nuclis costaners 
entre València i Alacant. El projecte del Tren de la 
Costa compatibilitza usuaris de rodalies i altes 
prestacions. La unió de les localitats costaneres 
afavoriria l’accessibilitat turística9 i la intercon-
nexió en transport públic, la qual cosa reduiria la 
pressió sobre les carreteres del litoral. Aprof itaria 
part dels traçats ferroviaris actuals i, des de la 
Generalitat, el seu cost s’ha estimat en 935 milions 
d’euros, tot i que la seva execució es pot dilatar en 
el temps (de moment, es troba en una fase pura-
ment d’estudi informatiu per part de Foment). 
F inalment, l’ambiciosa Estratègia Territorial de la 
Comunitat també inclou estendre la xarxa d’al-
tes prestacions f ins a Alcoi i Torrevella.

Més enllà d’estos grans projectes, també cal seguir 
avançant en el transport públic de les àrees urba-
nes. Els servicis de rodalies, metro o tramvia 
cohesionen el teixit urbà, incidixen directament 
en la qualitat de vida i sostenibilitat ambiental i es 
caracteritzen per una elevada rendibilitat socio-
econòmica derivada del volum d’usuaris. En esta 
línia, l’últim Pla d’Infraestructures Estratègiques 
(PIE 2010-2020) ha donat prioritat al transport 
públic en plataforma, davant el predomini de les 
infraestructures per carretera dels plans anteriors. 
Malgrat això, a la pràctica, l’execució dels projectes 
contemplats en el planejament autonòmic depe-
nen del finançament estatal; a més, si tenim en 
compte el descens del nombre de viatgers durant 
els últims anys, els transports públics descriuen 
una tendència regressiva.

resta de trams (particularment Almussafes-La 
Encina i La Encina-Alacant), l’acumulació de 
retards fa improbable la seua execució a curt ter-
mini.

A més de FERMED, l’entramat d’agents a favor de 
les comunicacions ferroviàries es completa a 
nivell autonòmic amb la Generalitat, l’Associació 
Valenciana d’Empresaris (AVE) i la fundació Pro- 
Ave. Estos agents han denunciat sovint la inver-
sió insuficient, les dilacions o mancances en els 
projectes ferroviaris per a la Comunitat (i, per 
extensió, l’Arc Mediterrani) i el greuge compara-
tiu de concentrar esforços en altres projectes 
menys estratègics per al desenvolupament socio-
econòmic del país. Una vegada assolida la conne-
xió d’alta velocitat amb la capital madrilenya, 
juntament amb el Corredor Mediterrani de què 
ja hem parlat, la seua atenció se centra en l’AVE 
regional que unisca totes les capitals i principals 
ciutats de la Comunitat, a més dels projectes 
d’extensió dels corredors ferroviaris cap a Madrid 
i la vall de l’Ebre.

La millora i la potenciació del transport ferroviari 
de mercaderies amb el port sec de Madrid repre- 
senta un aspecte clau per al port de València 
(este aspecte s’analitza a l’apartat següent). En 
este sentit, segons l’Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, resulta primordial l’adap-
tació de la xarxa convencional al tràfic de merca-
deries, concretament en les dos vies convencio-
nals entre La Encina-Albacete-Alcázar de San 
Juan, i una via convencional condicionada entre 
València i Madrid per Conca. Per la seua banda, la 
modernització de la línia de ferrocarril Sagunt-Te-
rol-Saragossa estimularia els intercanvis amb 
Aragó (amb la Plataforma Logística de Zaragoza, 
PLAZA) i altres territoris de la vall de l’Ebre i del 
nord-oest peninsular, a més de generar una 
eixida ferroviària al Cantàbric i l’Atlàntic dels 
ports de la Comunitat. Ara com ara, es tracta d’un 
projecte merament embrionari amb un finança-
ment reduït per part del Ministeri de Foment, tot 
i que disposa de sintonia d’interessos entre les 
administracions autonòmiques implicades; a 

9	 Per exemple, permetria unir Madrid i Oliva en un servici d’Alvia en dos hores i mitja, en comparació de les quatre 
hores actuals en automòbil o les sis hores en autobús.
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Xarxa d’alta velocitat i altes prestacions a la Comunitat Valenciana

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	l’Estratègia	Territorial	de	la	Comunitat	Valenciana	2030.
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sió a la metròpoli i conurbació litoral alacan-
tines, la qual cosa ha pal·liat el retrocés de 
Metrovalencia. Des del 2015, el nou gir produït a 
l’empresa pública d’FGV s’orienta cap a una polí- 
tica menys basada en inversions en infraestruc- 
tures i més orientada a la seguretat i qualitat 
del servici, millora de l’entorn laboral i millora de 
la imatge corporativa.

Totes estes inversions en transport públic de 
plataforma exempta suposen un canvi cap a un 
model més sostenible i milloren la qualitat i la 
imatge dels territoris i les ciutats. Però han 
d’anar acompanyades d’altres alternatives com 
ara l’autobús o la bicicleta. L’experiència ha 
demostrat que la creació de carrils específics 
per a l’autobús segregats de la resta del trànsit 
són una alternativa eficient (i menys costosa 
que les plataformes exemptes en tren) per 
reduir la congestió en les entrades i eixides de 
les ciutats. Així mateix, ja s’ha comentat que el 
transport en autobús continua sent el mitjà 
més eficient per garantir la capil·laritat territo-
rial (particularment en els àmbits metropoli-
tans i les conurbacions, juntament amb les 
àrees rurals d’interior).

Els servicis de Rodalies operen en una xarxa de 
252 km, sis línies i 60 estacions repartides en 
l’àmbit de la regió urbana de València (que inte- 
gra també l’àrea metropolitana de Castelló de la 
Plana). Les demandes d’ampliació del Rodalies 
s’han centrat particularment en les línies C-1 fins 
a Oliva i Dènia i C-6 fins a Benicàssim, Oropesa i 
Vinaròs. En el primer cas suposaria allargar el 
Rodalies per la costa i possibilitar un enllaç amb 
el TRAM a Dènia. En el segon, integraria els nuclis 
urbans del litoral nord de Castelló.

Segons les últimes dades disponibles (2013), el 
nombre de viatges en Rodalies va superar lleu- 
gerament els 18 milions, és a dir, una quarta part 
menys que l’any 2008. A nivell autonòmic, Ferro- 
carrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ges- 
tiona els servicis de l’extinta FEVE (transferits a 
la Comunitat el 1986), integrats en l’actualitat 
per Metrovalencia i TRAM d’Alacant, que sumen 
275 km de xarxa i deu línies operatives i que 
l’any 2014 sumaven més de 70 milions de viat- 
ges. Tot i que Metrovalencia té un pes significa- 
tivament més alt (85% del total de viatges d’FGV 
el 2014), els últims anys s’aprecia un impuls més 
fort de TRAM Alacant paral·lel a la seua expan-
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cions sensiblement més altes que en el conjunt 
del país (36,7% i 104%, respectivament).

Tant per les seues dimensions com per la seua 
especialització, les diferències entre els ports són 
molt pronunciades. Amb 66,9 milions de tones el 
2014, l’Autoritat Portuària de València10 concen-
tra quasi el 80% del tràf ic mercant de la Comuni-
tat, i es posiciona en el segon lloc del rànquing 
del país (únicament per darrere de la Badia d’Al-
gesires). A continuació s’hi situa Castelló (18,4%) i, 
a més distància encara, Alacant (2,9%). En el 
mapa següent, a més de les diferències per mida, 
s’hi reflecteix el perf il de les tres autoritats por-
tuàries a partir de la distribució per tipologies de 
mercaderies.

València s’ha especialitzat en el tràfic de conteni- 
dors, que en l’actualitat representa el 73,5% del 
total transportat, quasi 20 punts percentuals més 
que el 2001. En segon terme, destaquen les merca- 
deries convencionals amb un 14,3%, si bé han 
retrocedit quatre punts respecte del 2001. A Caste-

2.2.3. Transport marítim: 
Valenciaport com a gateway  
del Mediterrani

La Comunitat Valenciana és una cruïlla de 
les grans rutes internacionals que travessen 
el Mediterrani i una via prioritària per a 
l’entrada o l’eixida de mercaderies a la Penín-
sula. Valenciaport és la infraestructura logís-
tica de més valor econòmic d’Espanya.

Els ports de València, Alacant, Castelló i Sagunt 
són el principal actiu logístic de la Comunitat. 
En conjunt, van representar un 17,8% del total de 
mercaderies portuàries transportades a Espa- 
nya durant el 2014, i esta proporció s’eleva al 
34% referida exclusivament al tràfic de conteni- 
dors. A més, este protagonisme s’ha refermat en 
el temps. Entre el 2001 i el 2014, el volum de 
mercaderies transportades s’ha incrementat un 
101% i les tones de contenidors un 204%, varia-

10	L’Autoritat Portuària de València (APV) gestiona els ports de València, Sagunt i Gandia. Valenciaport és la denomi- 
nació comercial de l’APV.
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lló són els granels líquids i sòlids els que acaparen 
el gruix del tràfic (80,6% de manera agregada) i 
superen fins i tot en termes absoluts les xifres de 
València. Per la seua banda, Alacant es caracteritza 
pel predomini compartit de granels sòlids i conte-
nidors, si bé les seues xifres són molt inferiors a les 
assolides per estes dos partides a Castelló i Valèn-
cia, respectivament.

Valenciaport és un referent internacional en el 
transport de contenidors al Mediterrani, conside-
rant que compartix el primer lloc amb Algesires a 
Espanya (vegeu el gràfic següent) i a tot el Medi-
terrani, i es posiciona entre els principals ports de 
contenidors d’Europa i el món11.

11	 Ocupa el sisè lloc a escala europea (per darrere de Rotterdam, Hamburg, Anvers, Bremen i Algesires) i el lloc 32 a 
escala mundial, segons dades del World Shipping Council, Top 50 World Container Ports, rànquing 2013 en milions 
de TEU.

Transport de mercaderies portuari (2014)

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	dades	del	Ministeri	de	Foment.
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La rellevància de Valenciaport rau en la seua fun- 
ció de gateway, és a dir, en les activitats de rup- 
tura de càrrega i el tractament o la manipulació 
de mercaderies dels contenidors import-export, a 
més de les de trànsit (taula següent). Així, funcio- 
nalment s’equipara amb la capacitat funcional 
avançada de ports com Hamburg, respecte al 
paper de hub de trànsit de ports com Algesires o 
Tangermed. En este sentit, València és el port 

12	  El concepte de hinterland fa referència a la regió interna situada darrere d’un port, on es recullen les exportacions i, al 
mateix temps, es distribuixen les importacions. D’esta manera, la regió actua com a nexe comercial d’altres àrees.
13	 Les sigles TEU (Twenty-foot	Equivalent	Unit) representen una unitat de mesura de capacitat del transport marítim 
(vaixells portacontenidors i terminals portuaris per a contenidors) expressada en contenidors. Una TEU és la capacitat 
de càrrega d’un contenidor normalitzat de 20 peus (6,1 m), una caixa metàl·lica de mida estandarditzada que es pot 
transferir fàcilment entre diferents formes de transport com ara vaixells, trens o camions.

natural de Madrid (capta el 80% del tràfic del 
port sec d’esta regió) i una de les plataformes 
essencials per a altres comunitats autònomes, 
com Castella-la Manxa, Aragó, Múrcia i Andalusia 
oriental. La potència del seu hinterland12 s’ex-
pressa en les dimensions de la seua àrea d’in-
fluència, de 350 km de radi, que representa la 
meitat del PIB i la població activa espanyola.

Anàlisi comparada del tràf ic de contenidors en teu13 (2014)

Font:	Ports	de	l’Estat.
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Evolució del tràfic portuari de contenidors (2001-2014) 
Milions de TEU

Font: Ports de l’Estat.

Badia d’Algesires BarcelonaValenciaport
5

4

3

1

2

0

20022001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142006



C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s38

això, per a l’horitzó 2020 s’aspira a assolir un 
tràfic de 90 milions de tones i, particularment, 
consolidar el tràfic de contenidors d’importació 
exportació i trànsit, amb un tràfic d’entre 5,6 i 6 
milions de TEU. Pel que fa a la projecció geogrà-
fica, es cerca consolidar el lideratge peninsular i 
un progressiu avanç en el hinterland cap a paï-
sos del Sud d’Europa i MENA16 i també en el fore-
land17	entre Àsia, l’Atlàntic i Àfrica Occidental. Així 
mateix, es pretén rellançar el trànsit de creuers, 
actualment minoritari respecte d’altres ports del 
Mediterrani (373.014 passatgers el 2014, respecte 
als 2.364.292 de Barcelona o 1.541.631 dels ports 
de les Balears). El Pla Estratègic també definix els 
principals focus d’especialització funcional dels 
tres ports que composen l’APV, és a dir: València 
com a port interoceànic i urbà, Sagunt com a port 
industrial i Gandia com a port local.

Així mateix, la seua projecció internacional es 
fonamenta en les més de 100 rutes regulars i 
1.000 connexions a ports de tot el món, junta- 
ment amb la seua posició privilegiada en les xar-
xes interoceàniques, particularment en l’eix 
Suez-Gibraltar i les autopistes del mar a escala 
europea14.

De cara al futur, Valenciaport disposa d’un Pla 
Estratègic15 basat en principis de sostenibilitat 
integral (econòmica, social i ambiental) i el 
foment de la intermodalitat ferroviària (en l’òr- 
bita del Corredor Mediterrani) i el transport marí- 
tim de curta distància seguint les polítiques 
europees de transport.

Es perfila un marc expansiu, tant del tràfic por- 
tuari com en el posicionament estratègic. Sobre

14	La Comunitat Valenciana és un node en tres autopistes del mar promogudes a la Unió Europea: l’autopista d’Europa 
Occidental, la del Sud-est i la del Sud-oest.
15	 http://www.valenciaport.com/es/VALENCIAPORT/PlanEstrategico.
16	  Acrònim de Middle	East	and	North	Africa.
17	 Foreland	fa referència a les vies de comunicació existents entre un port i l’àrea complementària connectada a
este per un vaixell.

Valenciaport a les principals conexions marítimes mundials

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	del	Pla	Estratègic	de	l’APV.
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(short	sea	shipping) i les autopistes del mar com a 
alternativa més eficient i sostenible al transport 
per carretera. En este context, es recomana 
fomentar terminals especialitzades que simplifi-
quen els procediments (un requisit per ser com-
petitiu en el mercat marítim actual).

2.2.4. El transport aeri  
com a infraestructura turística

La creixent especialització en vols internacio- 
nals, particularment de l’aeroport d’Alacant,és 
un factor estratègic per al desenvolupament 
turístic, a més d’una adaptació a la creixent 
competència de l’alta velocitat.

El transport aeri, artífex del desenvolupament 
turístic assolit, representa un sector estratègic 
per a la Comunitat. A més de ser la porta d’en- 
trada de milions de visitants l’any, particular- 
ment turistes internacionals, les connexions a 
llarga distància dels aeroports d’Alacant i Valèn- 
cia faciliten les comunicacions amb les principals 
àrees urbanes de la resta del país i d’Europa. Esta 
accessibilitat en si mateixa és un avantatge com-
petitiu de la Comunitat en el context d’una eco-
nomia globalitzada.

El fet que, de manera conjunta, els dos aeroports 
hagen superat els catorze milions de passatgers 
com a mitjana anual entre el 2007 i el 2014 reflec- 
tix la fortalesa del transport aeri, i això malgrat 
un context difícil marcat per la crisi econòmica i 
la competència de l’alta velocitat.

Alacant i València afronten situacions diferents, 
tant per la mida i l’especialització funcional com 
per la seua evolució recent. L’aeroport d’Ala-
cant-Elx s’ha especialitzat en rutes aèries amb els 
mercats turístics dels principals països europeus 
emissors. És a dir, la base per al desenvolupament 
s’ha sustentat en l’atractiu de la Costa Blanca i 
altres àrees turístiques que s’estenen per la regió 
murciana veïna, convertides ambdós en una des-
tinació turística europea de primer rang. L’aero- 
port de València, per la seua banda, encara que el

Tot i que a menor escala, les autoritats portuàries 
de Castelló i Alacant són plataformes logístiques 
essencials per a l’economia del seu entorn terri- 
torial. El desenvolupament del port de Castelló 
s’ha fonamentat en activitats industrials i ener- 
gètiques, concretament en el polígon industrial 
de Serrallo, la refineria de petroli i el sector cerà- 
mic. La creació de la Dàrsena Sud i el procés d’am- 
pliació en marxa en possibiliten l’expansió futura, 
les previsions de la qual apunten que l’any 2027 
s’assoliran els 11 milions de tones de granels 
líquids, 9,5 milions de granels sòlids i 294.000 
contenidors (és a dir, un creixement en relació 
amb les xifres del 2008 del 41,7%, el 136% i el 
233%, respectivament).

Pel que fa al port d’Alacant, la seua àrea d’influèn-
cia comprèn ciutats de mida gran, com la capital 
alacantina i Elx, i s’estén fins a Múrcia i Albacete. 
La vocació exportadora del teixit productiu ala-
cantí, juntament amb la combinació d’infraes-
tructures de transport, són els seus principals 
punts forts. A més, disposa d’una moderna termi-
nal de passatgers (amb línies regulars a Alger i 
Orà), un ampli espai per a les activitats nàutiques 
o esportives, una terminal de contenidors i una 
Zona d’Activitat Logística (ZAL), i l’ampliació pro-
jectada permetrà un tràfic de fins a 12 milions de 
tones.

L’Estratègia Territorial de la Comunitat advoca a 
favor de completar els plans d’ampliació dels 
ports que, per una banda, permeten d’incremen- 
tar la disponibilitat de sòl logístic per als comple- 
xos intermodals i, per l’altra, afavorixen l’atracció 
de grans operadors internacionals. Així mateix, 
es reivindica una major participació de la Gene- 
ralitat en els òrgans de govern de les autoritats 
portuàries. L’ampliació de les àrees portuàries es 
concep de manera coordinada amb el desenvolu- 
pament d’altres infraestructures lineals que de 
manera combinada impulsen la intermodalitat.

En este sentit, es consideren actuacions priori- 
tàries els accessos ferroviaris i per carretera als 
quatre principals ports (València, Castelló, Ala- 
cant i Sagunt). D’altra banda, l’Estratègia subrat- 
lla la transcendència que a escala europea s’ha 
donat al transport marítim de curta distància 
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més d’entrar en el grup selecte dels grans aero- 
ports europeus. En el cas valencià, en canvi, la 
menor especialització en el turisme internacio- 
nal l’ha exposat més a la progressiva competèn- 
cia de l’alta velocitat. Així doncs, el gran creixe- 
ment registrat entre el 2001 i el 2007 (3,6 milions 
més de passatgers) s’ha convertit en un declivi 
els últims anys (va caure en més d’un milió de 
passatgers entre el 2008 i el 2009, per després 
estabilitzar-se al voltant dels 4,5 milions).

L’anàlisi del trànsit segons l’escala nacional o 
internacional permet d’explicar les diferències 
entre tots dos aeroports. A l’aeroport d’Alacant- 
Elx, els viatgers amb origen i destinació interna-
cio nals acumulen uns guanys de més de 1,7 mi lions 
entre el 2007 i el 2014, la qual cosa ha compen-
sat amb escreix la caiguda dels viatgers d’àmbit 
nacional. En canvi, a València, el lleu increment 
dels viatgers internacionals (tot just 73.000) ha 
sigut molt inferior al descens dels viatgers nacio-
nals (1,4 milions menys). D’esta manera, la irrup-
ció de l’AVE ha modificat radicalment el tipus 
de viatgers a València, i els de tipus internacio-
nal s’han incrementat 17 punts percentuals 

turisme hi tinga un gran pes, entra dins del rang 
dels aeroports regionals metropolitans, com Bil-
bao o Sevilla, on les connexions aèries tenen una 
funció destacada en les comunicacions peninsu-
lars i europees, així com altres motivacions, com 
ara els viatgers per negocis. L’estacionalitat més 
marcada d’Alacant (vegeu gràfic següent) evi-
dencia el seu perfil més turístic (amb el 64,1% 
dels passatgers en els mesos d’abril a octubre, 5,4 
punts més que a València).

L’evolució recent, a més, ha afavorit l’aeroport 
d’Alacant-Elx. Durant el període 2001-2014, el 
nombre de passatgers va augmentar en tres 
milions i mig. Esta expansió es va generar els 
primers anys, amb un creixement del 39,4% 
entre el 2001 i el 2007, que posteriorment es va 
alentir (5,1% entre el 2008 i el 2014). No obstant 
això, els últims anys s’han superat amb èxit les 
caigudes dels fluxos turístics en cicles econò-
mics adversos, així com les pèrdues produïdes 
en les destinacions nacionals amb l’arribada de 
l’AVE, de manera que, el 2014, per primera 
vegada en la seua història, es van ultrapassar els 
deu milions de passatgers, la qual cosa ha per- 

Estacionalitat del trànsit aeri de passatgers (mitjana 2011-2014) 
% total 

Font: Ministeri de Foment.
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respecte del 2007, fins a arribar el 2014 a una 
quota del 70,3% (el 2002 era tan sols d’un 
27,7%). També s’han consolidat els viatgers 

internacionals a l’aeroport alacantí, la quota 
dels quals se situa en el 88,5%, deu punts més 
que el 2007.

Evolució del trànsit aeri (2001-2014) 
milions de passatgers

Font: Aena.
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Si considerem esta evolució, assistim doncs a una 
convergència d’ambdós aeroports en un model 
d’especialització turística internacional. A més, 
cal tindre en compte que en l’entorn proper d’Ala-
cant hi ha l’aeroport de Múrcia-San Javier, d’un 
perfil també eminentment turístic, a més de 
l’obertura pendent d’un altre nou aeroport de 
gran capacitat, Múrcia-Corvera. Tot això pot des- 
encadenar una competència contraproduent o 
duplicacions innecessàries de la capacitat aero- 
portuària.

La posada en marxa de l’aeroport de Castelló ha 
completat també el sistema aeroportuari de la 
Comunitat. Impulsat per la Diputació de Castelló 
(seguint la màxima d’un aeroport per a cada pro- 
víncia) i fora de la xarxa Aena, este aeroport ha 
sigut qüestionat tant a nivell polític com per la 
seua manca de viabilitat econòmica. A més de la 
proximitat de l’aeroport de València (a tan sols 45 
minuts en cotxe des de Castelló de la Plana), l’en-
cabiment del nou aeroport es complica encara 
més si considerem l’excés de capacitat derivat de 
la recent caiguda del trànsit de l’aeroport veí de 
València. No obstant això, a diferència d’altres 
aeroports creats en l’última dècada, la Costa dels 
Tarongers atorga a l’aeroport de Castelló un 
potencial turístic d’atracció internacional. Ara 
com ara, la seua obertura resulta un poc testimo-
nial, amb cinc freqüències setmanals de Ryanair 
amb Londres i Bristol.

Finalment, l’estratègia de desenvolupament 
logístic plantejada a la Comunitat també aposta 
pel transport aeri de mercaderies. Concretament, 
per a esta funció proposa el desenvolupament 
dels aeroports de València i Castelló com a cen-
tres de càrrega aèria, i s’identifica l’alt potencial 
que tenen les instal·lacions logístiques prò- 
ximes (Manises en el cas de València i El Altet en 
relació amb el nou aeroport de Castelló). Amb 
estes actuacions es pretén que la Comunitat siga 
el tercer centre del país en càrrega aèria, només 

En detall, el mapa de la distribució segons els paï- 
sos d’escala expressa la intensa polarització del 
trànsit aeri. Especialment a Alacant, on quatre de 
cada deu viatgers tenen el seu origen o la seua 
destinació al Regne Unit, que es manté en un 
volum de més de 4 milions de viatgers anuals 
(molt per damunt del mercat nacional, de poc 
més d’1 milió de passatgers).

El segon àmbit internacional de referència és Ale- 
manya, amb una quota del 7,8%, tanmateix supe- 
rada de manera agregada pels països nòrdics18 
(13,7%). Esta polarització s’ha suavitzat els últims 
anys, en especial per l’empenta dels països nòrdics 
(el trànsit dels quals va créixer un 141% entre el 
2007 i el 2014), seguits d’altres països de la UE (Paï-
sos Baixos, Bèlgica, Polònia i Itàlia), així com dels 
mercats extracomunitaris (Algèria i Rússia). En 
conjunt, estos països van acumular en estos anys 
un augment de quasi 1,8 milions de passatgers, 
que compensa amb escreix les pèrdues del mercat 
turístic britànic (231 mil passatgers, cosa que 
reduix la seua quota en set punts).

El repartiment a l’aeroport de València és un poc 
més diversificat, i Espanya hi conserva el percen-
tatge més gran (aproximadament un terç dels 
passatgers) malgrat el pronunciat descens dels 
últims anys. Per àmbits internacionals, Itàlia i 
França ocupen els primers llocs (17% i 11,7%, res- 
pectivament), si bé amb unes xifres modestes en 
comparació del pes que assolix el mercat brità- 
nic a l’aeroport alacantí.

Pel que fa a l’evolució recent (període 2014-2007), 
destaca el dinamisme dels mercats extracomu- 
nitaris de Suïssa, Turquia, Ucraïna i Marroc, i, dins 
de la UE, Romania, Països Baixos, Bulgària i Portu- 
gal, els guanys dels quals han representat una 
alternativa a la intensa contracció del mercat bri- 
tànic (–42,9%), però continuen sent quantitati- 
vament modestos respecte de la caiguda del 
mercat nacional.

18	És a dir, Noruega, Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Islàndia, per ordre d’importància, la xifra total de passatgers dels 
quals s’apropa al milió i mig de passatgers.
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per darrere de Madrid i Barcelona. Un objectiu 
ambiciós, si es té en compte que el trànsit aeri de 
mercaderies el 2014 tan sols representava un 
2,2% del conjunt del país (molt per baix del pes 
del trànsit de passatgers, un 7,5%) i que els aero-

ports de València i Alacant sumen poc més de 
15.000 tones l’any, lluny de les xifres dels aero-
ports de càrrega de Saragossa i Vitòria (86.311 i 
44.658 tones, respectivament).

Transport aeri a la Comunitat Valenciana (2014)

Font:	Aena.
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Les infraestructures, els nodes logístics i la seua importància  
en el desenvolupament econòmic de la regió

La millora de les infraestructures és una condició necessària per assolir una intensificació 
de les relacions de la regió amb l’exterior, tant a nivell internacional com interregional, 
que revertisca positivament en el desenvolupament econòmic no només de la Comunitat 
Valenciana, sinó també en totes aquelles comunitats autònomes que es beneficien de les 
xarxes existents a la Comunitat Valenciana. Per a això, la regió disposa de l’Estratègia 
Logística de la Generalitat Valenciana, un pla amb el qual pretén desenvolupar els nodes 
logístics. En total s’ha contemplat una xarxa de huit nodes intermodals que donen suport 
a les principals àrees urbanoindustrials. Esta xarxa s’articula a partir de dos nivells jeràr-
quics. En primer lloc, com a suport per a l’activitat portuària dels nodes de València (inclòs 
Riba-Roja), Sagunt, Alacant i Castelló. Este primer nivell comprèn quatre parcs logístics 
localitzats en àrees de gran activitat productiva: Villena, La Costera (Xàtiva), Utiel- Requena 
i Vinaròs-Benicarló. Este sistema, al seu torn, es completa amb altres instal·lacions d’àmbit 
comarcal i local que asseguren una major capil·laritat o accessibilitat territorial. En el 
mapa següent hi podem distingir les cinc tipologies proposades a la “Xarxa logística” i la 
seua integració amb el sistema de transports.

L’objectiu consistix a convertir la Comunitat Valenciana en la principal plataforma logís- 
tica del Mediterrani. Però abans cal resoldre la manca d’instal·lacions logístiques moder- 
nes de mida i qualitat suficients (tecnològica, entre altres propietats), o de plataformes 
intermodals tant portuàries com internes que impulsen i distribuïsquen el transport de 
mercaderies ferroviari. La posició central en l’Arc Mediterrani, la rellevància nacional i 
internacional del port de València, el dens teixit econòmic, la digitalització i l’impuls de les 
noves polítiques dels eixos de transport europeus són actius i factors valuosos de cara a 
este objectiu. En cas contrari, seguirà augmentant la pressió sobre les carreteres i els 
accessos portuaris, les empreses tindran més dificultats per accedir a servicis logístics de 
qualitat i, en definitiva, hi haurà una manca d’eines útils perquè la regió i les seues empre- 
ses resulten més atractives en un mercat logístic europeu i mediterrani cada vegada més 
competitiu.

Requadre 1
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Requadre 1. Les infraestructures, els nodes logístics i la seua importància  
en el desenvolupament econòmic de la regió

Xarxa logística de la Comunitat Valenciana

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	de	l’Estratègia	Territorial	Comunitat	Valenciana	2030.
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ment, per la caiguda més gran de la població, un dels 
factors que composen esta ràtio. Entre els anys 2010 
i 2015, la Comunitat Valenciana va experimentar 
una caiguda acumulada del PIB del –0,71%, mentre 
que el conjunt nacional va registrar un creixement 
acumulat en este període del 0,03%. Tanmateix, esta 
reducció més gran de la població a la Comunitat 
Valenciana respecte de la mitjana nacional (–2,56% 
i –0,84% respectivament) ha contrarestat amb 
escreix l’efecte negatiu del PIB sobre la ràtio.

L’evolució favorable de la renda per	 capita a la 
Comunitat Valenciana en comparació de la mit- 
jana espanyola ha permés que el diferencial es 
retalle quasi un punt en el període comprés entre 
el 2010 i el 2015, si bé encara manté una renda per	
capita inferior a la mitjana nacional. Així mateix, 
la Comunitat Valenciana amplia les diferències 
quant a la renda per capita amb la mitjana de la 
UE-28 i les regions més avançades d’Europa. 
Durant els últims anys de crisi econòmica en què 
ha estat immersa l’economia espanyola, la 
Comunitat Valenciana ha patit una forta desac- 
celeració de la seua trajectòria de creixement. 
D’esta manera, la Comunitat Valenciana ha pas-
sat de tindre una renda per habitant equivalent 
al 81% de la mitjana de la UE-28 el 2010 a tenir un 
nivell de renda per	 capita	 equivalent a quasi el 
70% de la mitjana de la Unió Europea.

2.3. Processos econòmics

2.3.1. Creixement i convergència

L’economia de la Comunitat Valenciana repre-
senta el 9,4% del conjunt nacional. En el període 
comprés entre l’any 2010 i el 2015, el PIB de la 
Comunitat Valenciana ha registrat un descens 
mitjà anual del 0,1%, respecte al 0% del conjunt 
nacional, la qual cosa reflectix esta reducció 
més gran de l’activitat econòmica a la regió. No 
obstant això, la fase de recuperació ha sigut 
més favorable en el cas de la Comunitat Valen-
ciana que la mitjana nacional. Així, per exemple, 
l’any 2015 (última dada disponible), l’economia 
valenciana va créixer un 4,3% anual, cinc dèci-
mes per damunt del conjunt de l’economia 
espanyola, que es va situar en un 3,8%.

La renda per	capita a la Comunitat Valenciana ha 
baixat entre els anys 2010 i 2015. Així, el PIB per	
capita valencià el 2015 se situava en 20.400 euros, 
un 1,9% superior al nivell en què se situava l’any 
2010. La mitjana nacional va registrar una pujada 
del PIB per	capita inferior a la valenciana, que va 
augmentar un 0,9% en el mateix període.

Este creixement més gran en la renda per	capita	
de la Comunitat Valenciana s’explica, principal-

Creixement del PIB: Comunitat Valenciana i Espanya 
% de variació anual

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2010).
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recents, la Comunitat Valenciana s’ubica en una 
posició pitjor en el seu camí de convergència amb 
la mitjana europea i els objectius marcats per 
l’agenda europea a l’inici del període analitzat, la 
qual cosa evidencia més encara la necessitat d’im-
plementar noves mesures de política econòmica i 
social, així com reformes estructurals, que revertis-
quen esta situació.

Esta evolució desfavorable s’explica per la recu-
peració anticipada de la resta de regions euro-
pees i l’avanç de països en desenvolupament cap 
a sectors en els quals la Comunitat Valenciana 
concentra la seua competitivitat exterior.

D’esta manera, malgrat que la divergència sembla 
que s’ha aturat i fins i tot revertit en els anys més 
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valencià es registra un dels augments percen- 
tuals més grans dels últims 5 anys, en incremen- 
tar-se 1,3 punts. El sector primari perd més relle- 
vància a la Comunitat Valenciana (–0,1 punts) 
respecte de la mitjana nacional (+0,3 punts). Per la 
seua banda, l’enfonsament del sector de la cons- 
trucció, en el qual l’economia de la regió havia cen- 
trat gran part del seu creixement, s’ha manifestat 
en una reducció del seu pes en el VAB de 4 punts, 
superior a la del conjunt nacional (3,3 punts). Tot i 
això, la seua importància relativa en la Comunitat 
Valenciana continua sent superior a la de la mit- 
jana espanyola (6,3% i 5,53% el 2015, respectiva- 
ment).

Davant d’esta situació, la Comunitat Valenciana 
s’enfronta a la necessitat d’adaptar la seua estruc- 
tura productiva a sectors econòmics més intensius 
en innovació i tecnologia, així com intensificar el 
coneixement en aquells sectors en els quals demos- 
tre un índex d’especialització productiva més gran.

Els canvis en l’estructura productiva a la regió 
valenciana es deriven de l’evolució de l’activitat 
econòmica de cadascun dels sectors productius 

La Comunitat Valenciana presenta una especia- 
lització sectorial similar a la mitjana espanyola, 
en la qual el sector terciari concentra la major 
part del Valor Afegit Brut (VAB). El pes del sector 
servicis el 2015 és del 73,0% del VAB, la qual cosa 
suposa un increment de 2,9 punts respecte del 
2010. Tanmateix, el procés de terciarització és 
inferior al del conjunt nacional, considerant que, 
a Espanya, els servicis guanyen 3,5 punts en el 
mateix període fins a concentrar el 74,9% del 
VAB. Esta menor rellevància en el VAB es deu al 
menor pes del sector de la informació i comuni-
cació, que el 2015 va generar el 2,4% del VAB de la 
Comunitat Valenciana, quan la mitjana nacional 
va ser del 4,22%, i de les activitats professionals, 
científiques i tècniques, la representativitat de 
les quals el 2015 és del 5,6% a la Comunitat Valen- 
ciana, mentre que en el conjunt d’Espanya ha 
suposat el 7,5% del VAB total.

D’altra banda, l’economia valenciana està més 
especialitzada en activitats industrials que la mit- 
jana nacional. Mentre que la seua importància en 
el VAB de la mitjana nacional disminuix (–0,4 
punts) en el període entre 2010 i 2015, en el cas 

Estructura del VAB a preus constants per sectors  (2010-2015)
% sobre el total

2010 2015 

Agricultura, ramaderia
i pesca 2,2%

Indústria extractiva
i energia 17,4%

Construcció 10,3%

Indústria 
manufacturera 23,6%

Comerç, reparació, 
transport i hostaleria 23,6%

Informació i 
comunicacions 2,7%

Activitats financeres 
i d’assegurances 4,3%

Activitats
immobiliàries 11,9%

Activitats
professionals 5,7%

Administracions públiques,
 sanitat i educació 17,7%

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment 4,3%

Administracions públiques,
 sanitat i educació 17,8%

Agricultura, ramaderia
i pesca 2,1%

Indústria extractiva
i energia 18,6%

Construcció 6,3%

Indústria 
manufacturera 25,3%

Comerç, reparació, 
transport i hostaleria 25,3%

Informació i 
comunicacions 2,4%

Activitats financeres 
i d’assegurances 3,6%

Activitats
immobiliàries 13,5%

Activitats
professionals 5,6%

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment 4,3%

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2010).
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que la composen. El sector primari cau a la Comu- 
nitat Valenciana a un ritme anual mitjà més de 
dos vegades superior al de la mitjana nacional 
(–1,7% i –0,6%, respectivament). La construcció 
presenta el mateix nivell mitjà d’ajustament en 
ambdós àrees geogràfiques, sent el sector que 
més ha reduït la seua activitat econòmica des del 
2010 (12,0% a la Comunitat Valenciana i 11,2% a 
Espanya) com a conseqüència de la particular 
crisi que ha travessat els últims anys.

Un dels aspectes diferencials a favor de la Comu- 
nitat Valenciana el representa la indústria manu- 
facturera, que ha registrat una taxa de creixe- 
ment mitjà anual entre 2010 i 2015 de l’1,9%, 
mentre que en el conjunt d’Espanya este sector 
decreixia a un ritme mitjà del –0,1%. Finalment, el 
sector servicis cau a una taxa mitjana anual del 
0,3%, principalment a causa de les activitats 
financeres i d’assegurances, el VAB de les quals 
s’ha estat reduint a un ritme mitjà del 4,5% 
anual, probablement com a conseqüència del 

procés de reestructuració bancària. A Espanya, el 
sector servicis ha crescut a una taxa mitjana 
anual del 0,4% des del 2010.

Tenint en compte el pes del sector en l’economia 
valenciana i la variació de la seua activitat al llarg 
dels últims anys, es pot estimar la contribució de 
cada branca productiva a l’evolució interanual de 
l’agregat. Durant el període comprés entre el 2011 
i el 2015, els sectors que van contribuir al crei- 
xement de l’economia valenciana van ser, princi- 
palment, el comprés pel comerç, la reparació, el 
transport i l’hostaleria, la indústria manufactu- 
rera i la indústria extractiva i energia. Tots ells 
concentraven quasi dos terceres parts del creixe-
ment anual del VAB de la Comunitat Valenciana 
en este lapse de temps. El 2015, el sector de la 
construcció torna a contribuir positivament en el 
creixement del VAB. Hi destaquen les activitats 
financeres i les activitats immobiliàries per con-
tribuir negativament al creixement del VAB de la 
regió.

–14,0% –12,0% –10,0% –8,0% –6,0% –4,0% –2,0% 6,0%4,0%2,0%0,0%

Comunitat Valenciana Espanya

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

Administracions públiques,
 sanitat i educació

Activitats professionals

Activitats immobiliàries

Activitats financeres i 
d’assegurances

Comunicació

Comerç, reparació, 
transport i hostaleria

Construcció

Indústria extractiva i ramaderia

Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca

Creixement del VAB per sectors  (2010-2015)
Taxa de creixement mitjà anual

Font: INE (Comptabilitat Regional Espanyola Base 2010).
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La Comunitat Valenciana ha presentat una recuperació més accelerada que el conjunt nacional quant 
a la renda per	 capita, impulsada principalment pel sector del comerç, la reparació, el transport i 
l’hostaleria, la indústria extractiva i energia i la indústria manufacturera. No obstant això, esta recu-
peració s’ha assentat, no tant en un creixement més gran del PIB, sinó en una caiguda més gran de 
la població.
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a la Comunitat Valenciana va ser més intensa 
que en el conjunt nacional, en registrar un des-
cens mitjà anual del 2,4% respecte a l’1,9% de la 
mitjana espanyola. Tal i com s’ha comentat ante- 
riorment, la major dependència de la Comunitat 
Valenciana de la construcció, unit al fet que este 
sector és especialment intensiu en mà d’obra, ha 
provocat que, en termes acumulats, el nombre 
d’ocupats a la regió valenciana s’haja reduït un 
16,0% entre els anys 2007 i 2015, mentre que al 
conjunt nacional ho ha fet un 13,2%.

Entre el 2006 i el 2010, la taxa d’activitat de la 
Comunitat Valenciana presenta el mateix patró 
de creixement que la mitjana nacional, si bé a 
partir de 2010 la tendència en ambdós àrees geo-
gràfiques comença a diferir. Des de l’inici de la 
crisi (2008) fins al 2014, la taxa d’activitat a la 
Comunitat Valenciana ha caigut un 2,8%, cosa 
que suposa un retrocés de 1,9 punts percentuals 
més gran que el registrat en el conjunt d’Espa- 
nya, on la taxa d’activitat s’ha contret un 0,9%.

La reducció en el nivell d’ocupació i en la taxa 
d’activitat ha anat acompanyada d’un increment 
de la taxa d’atur. En el període del 2006 al 2014, la 

2.3.2. Mercat de treball

Històricament, l’evolució del mercat de treball de 
la Comunitat Valenciana ha seguit el mateix 
patró que el del conjunt espanyol. La dependèn- 
cia més gran del sector de la construcció ha deri- 
vat en una destrucció de llocs de treball superior, 
per la qual cosa hui s’enfronta a una taxa d’atur 
més alta i una taxa d’activitat més baixa que la 
mitjana nacional.

Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), la 
Comunitat Valenciana disposava d’1.873.000 per- 
sones ocupades el 2015, la qual cosa, relativitzada 
per la població en edat de treballar (taxa d’ocu- 
pació), suposa el 45,6%, és a dir, 0,8 punts percen- 
tuals per baix de la mitjana nacional, que se situa 
en el 46,4%. Tant a la Comunitat Valenciana com 
al conjunt d’Espanya, la taxa d’ocupació ha seguit 
el mateix patró, si bé la magnitud de les varia- 
cions ha sigut dispar. Prèviament a la crisi econò- 
mica, entre els anys 2002 i 2007, la taxa mitjana 
de creixement anual del nombre d’ocupats a la 
Comunitat Valenciana era del 4,5%, superior al 
4,2% registrat per la mitjana espanyola. Des 
d’aleshores, la destrucció neta de llocs de treball 
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Tant a la Comunitat Valenciana com al conjunt 
d’Espanya, els aturats menors de 25 anys són els 
més afectats per la destrucció d’ocupació que va 
tindre lloc com a conseqüència de la crisi econò- 
mica, amb un augment de la taxa d’atur des del 
2008 de 22,1 i 23,9 punts, respectivament. Els atu- 
rats més grans de 55 anys, en canvi, van créixer 
13,5 i 10,9 punts.

La disminució de la taxa d’atur no és l’únic objec- 
tiu que ha d’assolir la regió, ja que l’estratègia 
Europa 2020 establix un seguit d’objectius en 
l’àmbit del mercat de treball cap a les quals s’ha 
d’anar avançant (vegeu el requadre 2).

taxa d’atur de l’economia valenciana i espanyola 
ha evolucionat de manera similar, en situar-se en 
el 22,8% i 22,1% el 2015, respectivament. A l’inici 
de la crisi, la taxa d’atur valenciana va començar a 
ser significativament més gran que en el conjunt 
nacional (2,9 punts més gran el 2009). Tanma- 
teix, els últims anys, esta divergència s’ha anat 
retallant fins als 0,7 punts el 2015 perquè, si bé la 
població activa registra un retrocés similar a la 
Comunitat Valenciana (–0,1% en ambdós casos), 
la caiguda més gran del nombre d’aturats a la 
regió valenciana (–11,9% respecte al –9,9% del 
conjunt d’Espanya) ha permés de reduir les diver- 
gències.
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El mercat de treball valencià i l’horitzó Europa 2020

A més de corregir els desequilibris que presenta el mercat de treball de la Comunitat 
Valenciana, especialment pel que fa al volum d’atur, la regió ha d’adaptar i orientar la seua 
política d’ocupació cap als objectius de l’estratègia d’Europa 2020. En el cas del mercat de 
treball, estos objectius es concreten en una reducció de la taxa d’abandonament edu- 
catiu prematur i un augment del nivell de formació de la població.

La formació dels treballadors és, sense cap tipus de dubte, una bona eina per (i) faci-
litar el seu accés al mercat de treball, (ii) aconseguir que ocupen llocs de treball de 
valor afegit elevat i (iii) obtinguen una remuneració salarial d’acord amb esta produc-
tivitat laboral.

L’elevada taxa d’abandonament prematur de l’educació-formació com la que té la 
Comunitat Valenciana (21,4% el 2015), unida a la baixa qualificació de la mà d’obra, pot 
limitar el creixement potencial de la regió. Si bé s’ha avançat molt els últims anys (el 
2002, estes taxes rondaven el 35% i el 25%, respectivament), l’abandonament escolar a 
una edat primerenca i la manca de correspondència entre els programes d’estudis i de 
formació i el mercat laboral continuen sent dos dels principals reptes en matèria 
d’educació i formació, tant a la Comunitat Valenciana com a la resta d’Espanya.

L’assoliment d’estos objectius millorarà la qualificació dels treballadors, la qual cosa, al 
seu torn, redundarà positivament en el seu desenvolupament en el mercat laboral, pro- 
ductivitat i, en definitiva, en la competitivitat de l’economia de la regió.
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Requadre 2. El mercat de treball valencià i l’horitzó Europa 2020

El que s’observa fins ara en la fase de recuperació econòmica en què es troba la Comuni- 
tat Valenciana i el conjunt d’Espanya és que s’està produint una intensa creació d’ocupació, 
però la qualitat d’esta ocupació està sent objecte de crítica. Si bé esta qualitat es pot 
mesurar de moltes maneres diferents19, en este requadre l’aproximació es fa a partir de la 
productivitat laboral d’estos nous llocs de treball creats recentment, que, com mostrava 
l’evidència empírica, està relacionada amb una remuneració més gran dels treballadors.

Entre el 2013 i el 2015, l’afiliació a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana ha crescut 
amb més intensitat en els sectors econòmics menys productius, entre els quals trobem el 
comerç, el transport i l’hostaleria, no només per la magnitud del seu creixement, sinó 
també pel pes que estos tenen en el conjunt de l’afiliació. Per contra, la creació d’ocupació 
continua sent modesta en sectors més productius i amb menor pes a la regió, com ara la 
indústria extractiva i l’energia o el sector de la informació i les comunicacions. L’augment 
de l’ocupació en sectors poc productius permet de corregir les elevades taxes d’atur sec-
torial de la regió.

19	Les variables que proven de mesurar la qualitat del lloc de treball tenen a veure, per exemple, amb la du-
rada de la jornada laboral o el contracte de treball de manera desitjada o no per part del treballador, la satis- 
facció dels treballadors en el lloc de treball, la remuneració salarial i en espècie obtinguda, la flexibilitat 
horària de la qual disposa el treballador, etc.
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Requadre 2. El mercat de treball valencià i l’horitzó Europa 2020
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* 1: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. 2: Indústria manufacturera. 3: Indústria extractiva i energia. 4: Construcció.
5: Comerç, transport i hostaleria. 6: Informació i comunicacions. 7: Activitats financeres i d’assegurances. 8: Activitats 
immobiliàries. 9: Activitats professionals. 10: Administracions públiques, Sanitat i educació. 11: Activitats artístiques, 
recreatives i altres servicis. Les activitats immobiliàries no apareixen al gràfic perquè tenen una elevada productivitat laboral 
(al voltant de 320 euros l’hora) que dificultaria la lectura del comportament de la resta dels sectors (la taxa de creació 
d’ocupació és del 20,9 % entre el 2013 i el 2015).
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col·lectiu (s’està incorporant al mercat labo-
ral gent molt formada i que no rendibilitza la 
inversió feta en educació per la societat). 
D’altra banda, la infraqualificació és un llast 
per a la productivitat de les empreses i com-
promet la seua competitivitat.

2. El pes relatiu, tant en el gruix de l’economia 
com en cadascun dels sectors de l’activitat, de 
les diferents tipologies de llocs de treball. 
D’esta manera, no n’hi ha prou que els requi-
sits del lloc de treball encaixin amb la forma-
ció del capital humà que l’ocupa, sinó que 
resulta essencial per a una economia que 
aspira a competir en l’economia del coneixe-
ment disposar d’una presència significativa 
de llocs de treball de qualitat coberts per capi-
tal humà d’elevada qualificació.

L’esquema següent resumix l’anatomia dels apa- 
rellaments entre qualificació i requisits teòrics del 
lloc de treball, així com els riscos o les disfuncions 
associats amb cada situació.

A més de conéixer les dades anteriors, hi ha dos 
característiques estructurals del mercat de tre- 
ball que són interessants d’analitzar per la seua 
incidència sobre la productivitat del treball i per 
l’eficiència en l’assignació del capital humà i els 
recursos destinats a la seua formació:

1. El grau d’ajust entre la formació dels treballa- 
dors, la complexitat tecnològica dels sectors 
en què es desenvolupa l’activitat i les tasques 
que es desenvolupen, amb l’objectiu de 
detectar fenòmens de sobre o infraqualifica-
ció. Una assignació dels recursos eficient 
generaria que els llocs que requerixen una 
qualificació bàsica quedaren coberts per tre-
balladors amb formació bàsica. Per contra, 
els llocs més avançats pel que fa a complexi-
tat de tasques i intensitat tecnològica que-
darien coberts per treballadors amb un ele-
vat nivell de qualificació. La sobrequalificació 
comporta costos, tant a nivell individual 
(ocasionats per insatisfacció laboral i l’insufi-
cient rendiment de l’esforç educatiu), com 

Aparellaments entre qualif icacions dels treballadors  
i requisits del lloc de treball

Requisits teòrics del lloc de treball

Bàsics Mitjans Avançats
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sector o empresa
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menys moderada de 
problemes com els 

que s’indiquen a 
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Greus carències de 
productivitat en  

este sector o  
empresa

Mitjà

Combinació més o 
menys moderada de 
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que s’indiquen a dalt i 
a baix
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però problemàtic si el 
seu pes no contribuix 

a reforçar 
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baix
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sector o empresa

Font:	Elaboració	pròpia.
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sobrequalificats i un 12,9% infraqualificats. Per 
tant, estos problemes no són atribuïbles a les 
característiques específiques i diferencials de la 
regió en relació amb la mitjana nacional, mal-
grat que causen problemes directes d’eficiència, 
competitivitat i satisfacció laboral en els territo-
ris on es produixen.

Amb les reserves pròpies de la representativitat 
d’unes dades provinents de l’EPA que no s’han 
generat expressament per a este tipus d’anàlisi, 
però tot i així acceptant la seua utilitat il·lustra-
tiva, podríem concloure que els principals desa-
justos pel que fa a sobrequalificació tenen lloc 
entre els treballadors de servicis de restauració, 
personals, protecció i venedors de comerç i en els 
operadors d’instal·lacions i maquinària i mun- 
tadors, en els quals el 21,0% i el 12,6% tenen, res- 
pectivament, un nivell de formació superior al 
que es requerix per al lloc que ocupen.

Hi ha diverses raons que poden explicar l’existèn- 
cia de la sobrequalificació, tant des del punt de 
vista de la demanda com de l’oferta. Pel que fa a la 
demanda, la relativa escassetat de llocs de treball 
qualificat deriva d’un model de creixement basat 
en el pes elevat d’activitats tradicionalment poc 
intensives en coneixement i innovació. Pel que fa a 
l’oferta, hi ha hagut una important transició d’una 
societat amb un nivell baix-mitjà de formació a un 
creixement important del nombre d’universitaris 
sense que, pel que sembla, s’hagen adaptat els 
requisits dels llocs de treball a les més altes quali-
ficacions generals de la població activa.

Això, sumat al fet que l’educació suposa una pri- 
mera barrera en el moment d’accedir a un lloc de 
treball (sobretot al primer), provoca que els indi-
vidus augmenten el seu nivell educatiu general, 
independentment de l’estructura economicopro-
ductiva.

L’anàlisi de les microdades de l’EPA permet de 
determinar quina és esta anatomia en el cas de 
la Comunitat Valenciana i comparar-la res- 
pecte de la mitjana espanyola.

Segons les dades del segon trimestre del 201520, 
el 45,9% dels ocupats exercia un lloc de treball 
que requeria una qualificació bàsica (treballa- 
dors de servicis i comerç, operaris i treballadors 
no qualificats), respecte a un 34,6% en ocupa-
cions mitjanes (administratius, tècnics i profes-
sionals de suport) i el 19,4% en llocs d’alta qualifi-
cació (directius, científics i tècnics). Una es tructura 
de nivell dels llocs de treball similar a la del con-
junt espanyol (43,3%, 34,9% i 21,8%, respectiva-
ment), la qual cosa posa de manifest un sistema 
productiu basat en sectors que requerixen un 
nivell escàs d’innovació i coneixement. En el cas de 
la Comunitat Valenciana, els llocs de qualificació 
bàsica (sobre el total) són 2,6 punts percen -
tuals superiors als d’Espanya.

L’aprofitament del capital en les economies no 
sol ser totalment eficient a causa dels desajus-
tos entre la qualificació del treballador i els 
requisits del lloc de treball que ocupa cada tre-
ballador. Pel que fa a l’ajust entre qualificació i 
requisits del lloc de treball, no hi ha diferències 
significatives entre la Comunitat Valenciana i el 
conjunt d’Espanya. El 52,2% dels ocupats valen-
cians tenen llocs de treball d’acord amb el seu 
nivell de qualificació, mentre que el 47,8% res-
tant presenten desajustos per sobre o infraqua-
lificació. Així doncs, el principal problema és la 
sobrequalificació, considerant que el 34,4% dels 
treballadors valencians tenen una formació 
superior a la que requerix el seu lloc de treball, 
mentre que un 13,4% ocupen feines per a les 
quals no estan suficientment qualificats. L’es-
tructura del desajust en el conjunt d’Espanya és 
similar, amb un 34,9% dels ocupats espanyols 

20	 A causa de la manca de dades agregades anuals per al 2015 en el moment d’editar-se este informe, s’opta per 
analitzar el 2n trimestre de l’any, considerant que es tracta del més similar a la mitjana anual.
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Aparellaments entre qualif icacions dels treballadors i requisits  
del lloc de treball a la Comunitat Valenciana (2T 2015)
% sobre el total d’ocupats

Requisits teòrics del lloc de treball

Bàsics Mitjans Avançats

Nivell educatiu 
del treballador

Baix 25,2% 11,1% 1,0%

Mitjà 13,7% 9,9% 1,2%

Alt 7,0% 13,6% 17,2%

Nota:	Les	ocupacions	recollides	a	l’EPA	segons	CNO-2011	s’han	agrupat	seguint	criteris	de	requisits	teòrics	de	formació	en	les	
categories	següents:

ocuPació bàsica:
5. Treballadors de servicis de restauració, personals, protecció i venedors de comerç.
8. Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors.
9. Ocupacions elementals.

ocuPació mitjana:
0. Ocupacions militars.
3. Tècnics i professionals de suport.
4. Empleats comptables, administratius i altres empleats d’of icina.
6. Treballadors qualif icats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer.
7.  Artesans i treballadors qualif icats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors 
   d’instal·lacions i maquinària).

ocuPació avançada:
1. Directors i gerents.
2. Tècnics i professionals científ ics i intel·lectuals.

Els nivells d’estudis recollits a l’EPA segons CNED 2014 s’han agrupat en les categories següents:
Baix: analfabets, educació primària i primera etapa d’educació secundària.
Mitjà: segona etapa d’educació secundària (orientació general i professional).
Alt: educació superior.

Font:	Calculat	a	partir	de	l’INE	(Enquesta	de	Població	Activa).

El problema principal de la sobrequalificació dels 
ocupats conviu a més a més amb la infraqualifica- 
ció que es dóna en els llocs de directors i gerents i 
tècnics i professionals de suport, el 22,7% i el 15,8%

dels quals són ocupats per treballadors amb un 
nivell formatiu reduït. Uns percentatges lleugera- 
ment superiors als que presenta la mitjana nacio- 
nal (19,4% i 12,3%, respectivament).
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Nota: Els codis de les ocupacions es definixen al gràfic anterior.
Font: Calculat a partir de l'INE (Enquesta de Població Activa).
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A més de l’ajust entre la qualificació requerida 
pel lloc de treball i la formació assolida pel tre- 
ballador, és convenient tindre en compte el pes 
de l’ocupació en les diferents branques d’activi- 
tat i el nivell de formació dels seus treballadors. 
En este sentit, les microdades de l’EPA corres- 
ponent al segon trimestre de 2015 demostren 
que el 47,8% d’ocupats a la Comunitat Valen- 
ciana treballa en sectors d’intensitat tecnolò-
gica mitjana-alta, mentre que a Espanya ho fa el 
52,5%, un nou senyal que evidencia la més ele-
vada especialització valenciana en sectors 

menys productius. El 52,2% restant d’ocupats 
valencians ocupen llocs d’intensitat tecnològica 
mitjana-baixa. El principal problema de la regió 
és la infraqualificació que es produix en els 
sectors d’intensitat tecnològica mitjana-alta 
(11,9%), si bé no hi ha diferències significatives res-
pecte de la mitjana nacional (11,7%). Pel que fa a 
la sobrequalificació, l’11,8% dels ocupats en sec-
tors d’intensitat tecnològica mitjana-baixa té 
un nivell formatiu alt, pràcticament el mateix 
percentatge que s’observa per a la mitjana na-
cional (11,9%).
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Aparellaments entre qualif icacions dels treballadors i intensitat  
tecnològica de les branques d’activitat a la Comunitat Valenciana (2T 2015)
% sobre el total d’ocupats

Intensitat tecnològica
Mitjana-Baixa Mitjana-Alta

Nivell educatiu  
del treballador

Baix 25,4% 11,9%

Mitjà 15,0% 9,9%

Alt 11,8% 26,1%

Nota:	Les	branques	d’activitat	recollides	a	l’EPA	segons	CNAE-2009	s’han	agrupat	seguint	els	criteris	d’intensitat	tecnològica	
emprats	en	els	Indicadors	d’alta	tecnologia	elaborats	per	l’INE	en	les	categories	següents:

mitjana-baixa:
0. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
1. Indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper.
4. Construcció.
5. Comerç a l’engròs i al detall i les seves instal·lacions i reparacions. Reparació d’automòbils, hostaleria.
9. Altres servicis.

mitjana-alta:
2.  Indústries extractives, refinació de petroli, indústria química, farmacèutica, indústria del cautxú i matèries plàstiques, submi-

nistrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, subministrament d’aigua, gestió de residus. Metal·lúrgia.
3. Construcció de maquinària, equipament elèctric i material de transport. Instal·lació i reparació industrial.
6. Transport i emmagatzematge. Informació i comunicacions.
7. Intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries, servicis professionals, científics, administratius i altres.
8. Administració pública, educació i activitats sanitàries.

Els nivells d’estudis recollits a l’EPA segons CNED 2014 s’han agrupat en les categories següents:
Baix: analfabets, educació primària i primera etapa d’educació secundària.
Mitjà: segona etapa d’educació secundària (orientació general i professional).
Alt: educació superior.

Font:	Calculat	a	partir	de	l’INE	(Enquesta	de	Població	Activa).

Pel que fa al pes de l’ocupació en les diferents 
branques d’activitat i al nivell de formació dels 
seus treballadors, els desajustos vénen principal- 
ment per la infraqualificació dels treballadors en 
el sector de la indústria extractiva, química, farma- 
cèutica, del cautxú i de matèries plàstiques, en el

qual el 49,9% dels ocupats té una formació baixa 
(en el conjunt d’Espanya este mateix percentatge 
és del 38,4%). Així mateix, la sobrequalificació té 
lloc majoritàriament en el sector de la construc- 
ció, on el 26,2% dels ocupats tenen un nivell for- 
matiu de grau alt respecte a un 25,7% a Espanya.
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necessari per al lloc de treball idoni. D’esta 
manera s’evitaran els efectes negatius de la 
sobre- o infraqualificació.

En lloc de redirigir l’especialització productiva a 
sectors més intensius en coneixements, cal 
desenvolupar activitats innovadores dins de cada 
sector que milloren els requisits de cada lloc de 
treball i permeten la incorporació del capital 
humà adequat per a cada posició.

Des del 2013, el nombre d’afiliats a la Segure- 
tat Social ha crescut amb més intensitat en 
els sectors menys productius, cosa que, 
encara que permet de reduir la taxa d’atur 
de la regió valenciana, no reforça la seua 
competitivitat. Això, unit al problema de 
sobrequalificació dels seus treballadors, exi- 
gix que la regió reoriente el seu model de 
creixement cap a activitats més productives, 
intensives en coneixement i innovació.

Una vegada comentades les dades anteriors, i 
sent conscients que les conclusions s’han de 
prendre amb prudència ateses les limitacions de 
l’anàlisi, sembla que la Comunitat Valenciana, a 
l’igual de la resta d’Espanya, s’enfronta a tres rep-
tes bàsics.

• En primer lloc, la creació d’ocupació, ja que evi- 
tarà que l’atur cíclic que encara subsistix es 
transforme en atur estructural.

• Crear ocupació de qualitat d’acord amb les 
necessitats actuals i futures del mercat, asso- 
ciat generalment a activitats amb un gran 
valor afegit i que requerixen un nivell educa- 
tiu alt.

• Adequar l’oferta educativa a la demanda de 
treballadors per part de les empreses. Els dife- 
rents nivells d’educació han de ser capaços de 
cobrir les necessitats d’ocupació i formar 
futurs professionals amb el nivell d’educació 
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Nota: Els codis de les branques d'activitat es defineixen al gràfic anterior.
Font: Calculat a partir de l'INE (Enquesta de Població Activa).
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creixen un 28,8% (en el cas de la mitjana espa- 
nyola, –6,7% i 26,8%, respectivament). Estos dife-
rents ritmes de l’activitat comercial exterior han 
permés que la Comunitat Valenciana retalle dife-
rències per convergir amb la taxa d’obertura 
exterior (mercaderies) del total nacional, que al 
tancament del 2014 se situa en el 46,4%, respecte 
al 47,9% per al conjunt d’Espanya.

Amb tot, la seua potència exportadora és subs- 
tancialment superior a la mitjana nacional, una 
diferència que ha presentat de manera habitual 
els últims 15 anys. La tendència creixent que la 
taxa de cobertura mostra en els últims anys es 
deu, d’una banda, a la reducció de les importa- 
cions i, de l’altra, a l’auge de les exportacions com a 
resposta a la crisi domèstica que ha tingut lloc 
a Espanya. L’última dada disponible del 2014 situa 
la taxa de cobertura exterior (mercaderies) en el 
116,9% a la Comunitat Valenciana i el 90,7% per al 
conjunt nacional, és a dir, mentre que a la regió el 
volum exportat de béns supera l’importat, en la 
mitjana nacional no passa el mateix.

2.3.3. Sector exterior 
(mercaderies)

L’activitat comercial exterior de l’economia de la 
Comunitat Valenciana ha patit una deterioració 
com a conseqüència de la crisi. Addicionalment, 
l’estructura de saldos exteriors tant en el conjunt 
d’Espanya com a la Comunitat Valenciana s’ha 
transformat. D’esta manera, amb anterioritat a la 
crisi, el ritme de creixement de les importacions de 
béns era més elevat, amb un increment acumulat 
del 68,2% a la Comunitat Valenciana en el període 
2002-2007 (a Espanya va ser del 62,6%), conside-
rant el dinamisme més important de la demanda 
interna de la regió. D’altra banda, les exportacions 
de béns van créixer a una taxa acumulada del 
16,1% a la regió valenciana i del 38,8% al conjunt 
nacional, cosa que evidenciava una menor activi- 
tat exterior del seu teixit productiu i, per tant, una 
capacitat més baixa per compensar xocs interns 
amb activitat exterior i viceversa.

En canvi, des del 2007 les importacions només 
han caigut un 9,0%, mentre que les exportacions 

Taxa d’obertura comercial  (2010-2014) 
Comerç exterior (béns) / PIB - en %

Font: Calculat a partir de l’INE (Comptabilitat Regional d'Espanya), Datacomex i ICEX.
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s’ha traduït en un saldo superavitari per a la regió 
valenciana. En el conjunt d’Espanya, la balança 
comercial (béns) ha registrat un saldo deficitari 
durant tot el període analitzat. Al tancament del 
2014, la Comunitat Valenciana va registrar un 
saldo positiu en la balança de béns amb l’exterior 
de prop de 3,6 milions d’euros, la qual cosa equi-
val al 3,6% del seu PIB.

Tal com s’ha comentat anteriorment, el ritme de 
creixement de les importacions va ser més elevat 
que el de les exportacions en el període entre el 
2002 i el 2007, cosa que va donar lloc, durant este 
lapse de temps, a un saldo comercial deficitari a 
la Comunitat Valenciana (és a dir, el volum de les 
importacions va superar el de les exportacions). 
Des d’aleshores, l’acceleració de les exportacions 

Font: Calculat a partir de l’INE (Comptabilitat Regional d'Espanya), Datacomex i ICEX.

Taxa de cobertura exterior comercial (2010-2014) 
Exportacions / Importacions (béns) - en %
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exportadora de la Comunitat Valenciana res- 
pecte de la mitjana nacional es deuen, per una 
banda, a la indústria de l’automòbil que, malgrat 
que Espanya és el segon fabricant europeu d’auto-
mòbils més important, només pesa un 14,8% res-
pecte al 20,8% de la regió valenciana. D’altra 
banda, els béns d’equip tenen la meitat de pes a 
la Comunitat Valenciana respecte al conjunt 
d’Espanya (10,3% i 20,1%, respectivament).

Si es comparen estos pesos amb el que presenta 
l’economia espanyola en general, la Comunitat 
Valenciana està més especialitzada en la indús-
tria de l’automòbil, semimanufactures, béns de 
consum durable, manufactures de consum i ali-
ments, considerant que compta amb un índex 
d’especialització superior a la unitat i, per tant, al 
dels corresponents sectors al conjunt d’Espanya.

Una anàlisi detallada de les exportacions permet 
conéixer el tipus de productes que la Comunitat 
Valenciana ven a l’exterior i els principals països 
de destinació. Els sectors amb un pes més alt són 
les semimanufactures (27,4% el 2014) i la indús- 
tria de l’automòbil (20,8% el 2014), que suposen 
ambdós prop de la meitat del total d’exporta-
cions que ha realitzat per la regió. La indústria de 
l’automòbil ha guanyat rellevància, amb 2,8 
punts, i creix a una taxa mitjana anual de l’11,3% 
des del 2010, gràcies a la presència de Ford i de 
l’augment de les seues inversions a la comu- 
nitat autònoma. El sector que presenta una taxa 
de creixement mitjà anual més alta des del 2010 
és el de productes energètics (28,7%). Malgrat 
això, este sector suposa el 3,9% del total d’exporta-
cions el 2014, lluny del 7,2% del conjunt d’Es- 
panya. Les diferències més grans en l’estructura 

Exportacions de la Comunitat Valenciana per sector econòmic (2014)

Font:	Calculat	a	partir	de	Datacomex.

 
Pes 

del sector 
(2010)

Pes 
del sector 

(2014)

Variació  
mitjana anual 

(2010-2014)

Índex 
d’especialització  

(2014)
Aliments 22,4% 20,2% 4,6% 1,30

Prod. energètics 1,9% 3,9% 28,7% 0,54

Mat. primeres 2,8% 2,5% 3,5% 1,00

Semimanufactures 27,3% 27,4% 7,5% 1,10

B. d’equip 12,4% 10,3% 2,3% 0,51

Ind. automòbil 18,0% 20,8% 11,3% 1,40

B. consum durador 1,7% 2,0% 11,3% 1,40

Manufactures consum 11,6% 12,1% 8,5% 1,31

Altres mercaderies 1,9% 0,9% –11,7% 0,20

Total sectors econòmics 100,0% 100,0% 7,3% 100,0%
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demanda productes són semimanufactures 
(22,8%), productes energètics (15,8%) i indústria 
de l’automòbil (15,1%), els mateixos sectors amb 
més rellevància exportadora.

Els últims anys, la Comunitat Valenciana ha 
experimentat una transformació en l’es-
truc tura de creixement amb un pes cada 
vegada més gran de les exportacions. 
L’elevat dinamisme de les exportacions es 
deu principalment a l’increment en la venda 
a l’exterior d’automòbils (segon producte 
més exportat), a la recuperació de la de manda 
als països de la Unió Europea i a la diversifi-
cació dels mercats de destinació de les 
exportacions valencianes.

Si analitzem les exportacions des del punt de 
vista de la seua destinació, els països europeus 
continuen sent els principals socis comercials de 
la regió valenciana, igual que succeïx en el con-
junt nacional. Ara bé, els últims anys s’observa 
una lleugera orientació cap a les economies 
emergents (menys important que la que mos- 
tren altres regions espanyoles), però no en detri- 
ment de les exportacions cap a Europa, que crei- 
xen un 7,4% des del 2010.

Amb referència a la Unió Europea, França, Alema- 
nya i Itàlia representen més del 50% del total 
d’exportacions de béns, si bé des del 2010 han 
reduït la seua rellevància un 11,3%.

Pel que fa a les importacions de béns, els princi- 
pals sectors als quals la Comunitat Valenciana 
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Font: Calculat a partir de Datacomex.

Exportacions de la Comunitat Valenciana per país de destinació (2014)
% sobre total (10 primers països)
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tració regional, ja que representa el 6,3% del total 
de llocs de treball a la Comunitat Valenciana (en el 
conjunt nacional suposa el 7,2%). El pes més baix 
de la regió valenciana respecte a la mitjana nacio- 
nal es reflectix tant en l’administració central 
(1,9% d’ocupats el 2014, respecte al 3,0% de la mit- 
jana nacional) com en les corporacions locals i uni- 
versitats (2,9% i 1,0% d’ocupats respecte al 3,6% i 
0,8% del conjunt nacional).

El pes del sector públic autonòmic en l’economia 
valenciana, mesurat com a percentatge que 
representa el pressupost públic autonòmic sobre 
el PIB regional, es va situar en el 17,3%, és a dir, 0,1 
punts per damunt de la mitjana nacional (17,2%). 
Per tant, si bé, pel que fa al nombre d’empleats, el 
seu pes és més baix que el de la mitjana espa-
nyola, no és el cas si s’analitza el pressupost de 
què disposa la regió. Un aspecte que determina 
la despesa pública realitzada a la regió i que, en 
moments com l’actual, ha pogut dificultar el pro-
cés de sanejament dels comptes públics.

2.3.4. Sector públic

Quant a l’ocupació, la presència del sector públic 
a la Comunitat Valenciana és escassa i es posi- 
ciona com la tercera comunitat amb menys ocu- 
pació en el sector. Segons el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, tan sols el 12,0% de 
les persones ocupades el 2014 treballava en els 
diferents nivells de govern de les AP (administra- 
ció central, regional i local) i en el sistema univer- 
sitari. Les Illes Balears i Catalunya són les úniques 
comunitats autònomes espanyoles amb percen- 
tatges inferiors als que registra la Comunitat 
Valenciana (10,3% i 9,8%, respectivament). Així 
doncs, el pes de l’ocupació pública a la regió 
valenciana és dos punts percentuals més baix 
que la mitjana nacional, cosa que posa de mani- 
fest la rellevància més menuda del sector públic 
en el conjunt de l’economia valenciana.

Desagregat per tipus d’administració, s’observa 
una importància relativa més gran de l’adminis-

Com. autòn.  Com. loc.  Universitats  Adm. central 

Importància de l’ocupació pública per nivells de govern (2014)
% del personal al servei de les administracions públiques sobre el total d’ocupats
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Des de l’any 2000 fins a l’actualitat, el percen- 
tatge dels pressupostos públics sobre el PIB ha 
crescut 4,42 punts percentuals fins a represen- 
tar-ne el 13,0% sobre el PIB. El pes del sector 
públic, mesurat d’esta manera, ha seguit una 
tendència de creixement fins al 2009 a la regió 

valenciana. No obstant això, des de l’any 2010, tot 
coincidint amb la crisi i la necessitat de sanejar 
els comptes públics, el pes del sector públic s’ha reduït 
un poc més de mig punt percentual i s’ha estabi-
litzat en el 13%.
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Font: Calculat a partir del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i l’INE (Comptabilitat Regional d'Espanya).
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mica avançada i llocs de treball de qualitat a la 
regió.

Malgrat que la regió valenciana es posiciona 
com la tercera economia regional espanyola 
amb un pes més baix de l’ocupació en el sec- 
tor públic, la seua rellevància quant al pres- 
supost públic com a percentatge sobre el 
PIB ha crescut fortament en el període previ 
a la crisi i s’ha anat estabilitzant des d’ales-
hores. Així mateix, és destacable que la 
Comunitat Valenciana siga la comunitat 
autònoma amb un nivell més alt de deute 
públic a Espanya.

El deute públic en percentatge sobre el PIB se situa 
el 2014 en el 36,0% respecte a l’objectiu del 21,5% 
que es pretén assolir a finals d’este mateix exer- 
cici. La Comunitat Valenciana es manté com la 
comunitat autònoma amb una ràtio d’endeuta- 
ment públic més alta de la geografia espanyola. 
L’increment anual més important va tindre lloc 
entre els anys 2009 i 2010, amb una taxa de creixe- 
ment del 26,8%.

De cara al futur, el principal repte serà complir 
els objectius pressupostaris a què s’ha com- 
promés la regió, garantir els servicis públics 
bàsics que permeten millorar el benestar de la 
ciutadania i articular les reformes estructurals 
necessàries per tal de generar activitat econò-

Evolució del deute públic (2000-2014) 
% sobre el PIB
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En tots dos casos, com sol passar a causa de l’ex- 
clusió de components fortament volàtils, mostra 
una volatilitat inferior a la de l’índex general, i nova-
ment la inflació subjacent de la Comunitat Valen-
ciana és lleugerament inferior a la d’Espanya.

Pel que fa als costos laborals, la tendència a la 
Comunitat Valenciana ha sigut similar a la del 
conjunt nacional, tot i que l’avanç d’este indi- 
cador a nivell nacional ha sigut significativament 
més gran. En el període previ a l’inici de la crisi, els 
costos laborals creixien al voltant del 4% en les 
dos àrees geogràfiques, separades ja per un cert 
esglaó. Tanmateix, el període recessiu ha compor- 
tat la contenció dels costos laborals per situar- se 
en 2.327 euros per treballador a la Comunitat 
Valenciana i 2.639 euros a Espanya. En este sentit, 
els costos laborals valencians entre els anys 2000 

2.3.5. Preus i salaris

La Comunitat Valenciana presenta un patró de 
creixement dels preus similar al del conjunt na-
cional, si bé el diferencial de preus negatiu favo- 
rable a la regió valenciana durant tot el període 
considerat (2008-2014) podria suposar un lleu-
ger guany de competitivitat dels productes 
valencians.

L’últim any, els sectors que més han contribuït a 
este diferencial negatiu han sigut els transports 
(–5,9% interanual) i les comunicacions (–4,3% 
interanual). A la banda oposada hi trobem el sec-
tor de la roba i el calçat (+16,3% interanual).

Pel que fa a la inflació subjacent, el seu compor- 
tament és també similar al del conjunt nacional.

Diferencial d’inflació Comunitat Valenciana-Espanya (escala dreta)

Comunitat Valenciana Espanya 
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El diferencial en relació amb la mitjana 
espanyola del nivell general de preus i dels 
costos laborals és negatiu a favor de la 
Comunitat Valenciana, la qual cosa propor- 
ciona a l’economia valenciana una millor 
competitivitat dels seus productes i servicis 
respecte d’este comparable.

i 2014 han registrat una taxa de creixement acu-
mulat (24,1%) inferior a la de la mitjana nacional 
(40,1%). Així mateix, la bretxa entre les dos re-
gions s’ha eixamplat els últims tres anys perquè, 
mentre els costos laborals valencians baixaven 
un 1,81%, a la resta d’Espanya s’han incrementat 
un 1,54%. Este aspecte ha pogut contribuir positi-
vament a l’estructura de costos empresarials i fer 
possible una millor competitivitat dels productes 
i servicis valencians.

Costos laborals (2000-2014)
 Índex base 2000 = 100
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recuperar el seu autogovern (interromput en els 
decrets de Nova Planta del 1707) en l’Estatut d’Auto-
nomia de 1982. No obstant això, el fet que la 
denominació s’associe a la província de València, 
unit a l’arrelat sentiment de pertinença de les 
províncies d’Alacant i Castelló, ha jugat en contra 
de la cohesió i la identitat autonòmica. La reforma 
de l’Estatut el 2006 identifica en el primer article 
la Comunitat Valenciana com una nacionalitat 
històrica22, si bé consolida el dilema de la deno-
minació en possibilitar que les principals institu-
cions (Comunitat, Generalitat, Corts i Consell) 
puguen designar-se oficialment sense l’adjectiu 
“valencià”.

el marc euroPeu
La vocació europea de la Comunitat Valenciana 
es comprova en el permanent anhel per posi- 
cionar-se entre les regions europees més avan-
çades en el benestar econòmic i la qualitat de 
vida, juntament amb un alt sentiment euro- 
peista i el fet de compartir el patrimoni comu- 
nitari. De fet, durant dècades s’ha reforçat la 
projecció internacional en l’àmbit europeu i 
la funció de vector de desenvolupament socio- 
econòmic a l’Arc Mediterrani. En esta direcció, la 
Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea 
(FCVRE) estimula la presència i salvaguarda 
dels interessos valencians en els centres de 
decisió comunitaris. D’altra banda, la Comu- 
nitat Valenciana és un dels principals focus 
turístics del continent, que atreu cada any mi- 
lions de visitants o acull centenars de milers 
d’europeus residents23.

Reforçar la imatge de la Comunitat i recuperar la 
confiança per part de les institucions europees 
són premisses del nou govern valencià. Així doncs, 

2.4. Processos d’actors  
i normatius

La Comunitat Valenciana ha d’afrontar rep- 
tes pendents, com són assolir una identitat 
més cohesionada i plural, juntament amb 
una nova imatge exterior pivotada en la cultu-
 ra de responsabilitat i transparència de les 
institucions. També cal millorar l’encabiment 
a l’Estat mitjançant un finançament públic 
més just i resolent les incògnites estratègi- 
ques, com ara la gestió de l’aigua o el Corre- 
dor Mediterrani. En el pla intern, els reptes 
són reforçar la pau social d’acord amb l’estat 
del benestar, avançar cap a un model pro- 
ductiu centrat en la innovació i la competiti- 
vitat i una organització territorial més 
equilibrada i sostenible.

En este apartat s’aborden aspectes crucials per al 
futur de la Comunitat Valenciana, com són la 
identitat autonòmica, la projecció a Europa, les 
qüestions estratègiques de fort impacte en la 
Comunitat però d’escala estatal i el clima socio- 
econòmic expressat en les relacions entre els 
agents socials. Per acabar, s’analitzen les princi- 
pals iniciatives encaminades a una organització i 
una gestió més sostenibles del territori valencià.

2.4.1. Marcs normatius i relacions 
intergovernamentals

la identitat a la comunitat valenciana
La Comunitat Valenciana és una de les nacions 
històriques21 que composen Espanya, la qual va 

21	  El valencià (o llengua valenciana) i la llarga tradició històrica d’autogovern, expressada en els Furs del Regne de 
València que es van establir el 1261, així com la pluralitat social, són les principals senyes d’identitat de la Comunitat 
Valenciana.
22	 Article primer, Títol I. “1. El Poble Valencià, històricament organitzat com a Regne de València, es constituix en Co-
munitat Autònoma, dins de la unitat de la nació espanyola, com a expressió de la seua identitat diferenciada com a 
nacionalitat històrica i en l’exercici del dret d’autogovern que la Constitució Espanyola reconeix a tota nacionalitat, 
amb la denominació de Comunitat Valenciana”.
23	 Concretament, per al padró del 2015 es comptabilitzaven 367.995 residents procedents d’altres països de la UE, una 
xifra que augmenta fins als 426.079 si s’hi incorporen els residents europeus extracomunitaris.
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derivat de la sobreexplotació dels recursos 
hídrics, el deteriorament dels paisatges ecocultu-
rals o la pèrdua de la biodiversitat.

Malgrat tot, les actuacions de l’Estat per resoldre 
este problema han sigut limitades i han variat 
segons el signe polític. Com a exemple d’això, el 
Pla Hidrològic Nacional del 2005 va renunciar al 
transvasament de l’Ebre a les conques mediter- 
rànies i el va substituir pel projecte AIGUA, que 
pretenia resoldre l’abastiment d’aigua a través de 
supòsits de millora de la gestió de l’aigua i les 
centrals dessalinitzadores (controvertides pel 
seu elevat cost i l’emissió de gasos d’efecte d’hi- 
vernacle). En estos moments, l’abastiment d’ai-
gua depèn d’unes conques de limitats recursos 
hídrics, com són el transvasament Tajo- Segura o 
Xúquer-Vinalopó, difícilment sostenibles en esce-
naris de sequera prolongada, en els quals cal 
complir un límit ecològic. La sequera, a més, ha 
augmentat la tensió política interterritorial amb 
Castella-la Manxa en reivindicar, d’una banda, el 
cessament dels transvasaments de llits fluvials i, 
de l’altra, la viabilitat socioeconòmica d’àmplies 
franges del territori espanyol. A nivell intern, el 
projecte de transvasament de Xúquer-Vinalopó 
també simbolitza els interessos enfrontats a les 
províncies de València i Alacant. En definitiva, 
tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, o 
el cost derivat de la dessalinització, l’aigua és un 
factor limitador per al desenvolupament socio-
econòmic de la Comunitat Valenciana. Per això, a 
més de continuar avançant en una gestió més 
eficaç i en l’estalvi, apartat en què la Comunitat 
disposa d’un valuós know	how, i apostar per un 
model territorial més compacte que tinga cura 
de l’ús d’un recurs tan valuós com este, també és 
necessari assegurar-ne l’abastiment a llarg ter-
mini.

la Generalitat està exhibint un paper destacat en 
el programa europeu Instrumento PYME d’Horitzó 
2020 (tercera comunitat autònoma en nombre de 
propostes) que potencia la investigació i la innova- 
ció a la Unió Europea. Així mateix, els fons euro-
peus del Programa Operatiu FEDER24 estan desti-
nats a exercir de motor en el viratge cap a un 
model productiu basat en la innovació i el coneixe- 
ment, sobretot si tenim en compte les restriccions 
pressupostàries de la Comunitat Valenciana. La 
gestió responsable i transparent d’estos fons a tra-
vés de la creació d’un Comitè de Seguiment és cru-
cial per propiciar l’èxit d’esta política econòmica, 
però també per guanyar la confiança de les insti-
tucions europees.

relació amb el govern central
La Comunitat Valenciana és una de les autono- 
mies més poblades d’Espanya, però també patix 
problemes econòmics que limiten la que podria 
ser una important contribució econòmica al con- 
junt. Amb tot, estes característiques no han sigut 
convenientment reconegudes si tenim en compte 
el tractament que s’ha fet des del Govern central 
de qüestions estratègiques per a la Comunitat 
Valenciana, como ara la gestió de l’aigua o, espe-
cialment, un finançament suficient i sosteni-
ble d’acord amb la seua capacitat i les seues 
necessitats.

L’escassetat de recursos hídrics, derivada de la 
combinació d’una demanda creixent i episodis 
de sequera cada vegada més aguts, amenaça la 
viabilitat de sectors productius estratègics per a 
la Comunitat Valenciana, com són l’agricultura 
exportadora d’irrigació o el sector turístic, i fins i 
tot dificulten a llarg termini l’abastiment per al 
consum humà, a més de l’impacte ambiental 

24	  El Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 inclou una inversió de 568.024.839 euros, una 
xifra que es duplica si es considera l’altre 50% de les inversions exigides.
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gràfic següent podem comprovar que la inversió 
regionalitzable prevista als PGE ha sigut inferior 
a la mitjana autonòmica durant tot el període 
2000-2016 (un 26,4% per baix a la mitjana 
anual). En concret, només en els últims anys 
(pressupostos del 2012 al 2016), la Conselleria 
d’Hisenda ha estimat un infrafinançament en 
matèria d’inversió estatal a la regió de 1.980 mi- 
lions d’euros.

A esta inversió estatal més baixa a la Comunitat 
Autònoma respecte de la mitjana s’hi suma el fet 
que la despesa pública autonòmica per habitant 
és també més reduïda que la que correspon a 
l’agregat. Segons els pressupostos inicials auto-
nòmics, la Comunitat Valenciana presenta la des-
pesa per habitant més reduïda: 2.735 euros com a 
mitjana anual entre el 2005 i el 2015, un 26,2% 
menys que la mitjana autonòmica.

Esta situació s’explica principalment per l’infrafi-
nançament que han suposat per a la Comunitat 
Valenciana els successius sistemes de finança-
ment autonòmic. La mateixa Autoritat Indepen-
dent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), en  el seu 

L’ajustament del sector públic durant la 
crisi econòmica ha sigut especialment 
sever a la Comunitat Valenciana, en capí-
tols molt sensibles com són la sanitat, 
l’educació o l’R+D+I. Malgrat la reducció de 
la despesa, la minvada capacitat de 
finançament ha abocat a un endeutament 
creixent i una dependència més gran de les 
aportacions extraordinàries de l’Estat. En 
estes circumstàncies, existix un ampli con-
sens al territori sobre la importància de 
replantejar el sistema de finançament 
autonòmic de manera que tinga en compte 
el pes demogràfic i econòmic de la Comu- 
nitat Valenciana i de trobar una solució al 
problema del deute històric derivat de la 
inversió més reduïda en partides regiona- 
litzables en el passat.

Les relacions amb el Govern central han estat 
condicionades per les reclamacions de més inver- 
sió, un finançament autonòmic més just i esta- 
ble i el reconeixement d’un deute històric. En el 

Mitjana espanyolaComunitat Valenciana

Inversió per capita de l’Estat a la Comunitat Valenciana 
en pressupostos regionalitzables  (2000-2016)
€ per habitant
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entre les quatre comunitats amb una despesa no 
financera per habitant més baixa el 2014.

A estes dificultats de finançament s’ha d’afegir el 
fet que els objectius d’estabilitat pressupostària 
pel que fa al dèficit han sigut, amb l’excepció dels 
fixats per al 2013, homogenis per a totes les 
comunitats autònomes. Per tant, i com que 
l’ajust fiscal exigit continua orientat cap a la 
reducció de despeses (davant la limitada autono- 
mia tributària), la consolidació fiscal imposa un 
esforç més gran en les comunitats autònomes 
que disposen ja d’una despesa per	capita per baix 
de la mitjana.

Pel que fa al deute, el 2002, primer any de l’en- 
trada en vigor de l’anterior sistema de finança- 
ment autonòmic, l’endeutament de la Comuni- 
tat Valenciana suposava el 9,7% del total 
nacional, en línia amb la seua participació al PIB 

informe sobre les línies pressupostàries de les 
comunitats autònomes per al 2016, destaca el 
limitat marge de què disposa la Comunitat en 
matèria d’ingressos. L’indicador de suficiència en 
este àmbit la situa a l’extrem de les comunitats 
que estan per baix de la mitjana autonòmica, 
fins i tot si es té en compte que ha sigut una de 
les comunitats que ha exercit en més gran 
mesura les seues competències normatives tri-
butàries.

Al gràfic anterior es mostra la relació entre des- 
pesa per capita en relació amb la mitjana i el seu 
finançament, on trobem que la Comunitat Valen- 
ciana és una de les regions que presenta una des 
pesa i una capacitat financera per	capita més bai-
xes del territori espanyol, cosa que explica el fet 
que haga hagut d’assumir un dèficit més impor-
tant que les altres, perquè ha hagut de preservar 
un nivell de despesa mínim. Tot i així, se situa 
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les despeses que constituixen el nucli de l’estat 
del benestar, com la sanitat i l’educació, i el man- 
teniment del desequilibri vertical en el reparti- 
ment de recursos entre Administració central i 
comunitats autònomes, són factors que han 
afectat d’igual manera totes les comunitats 
autònomes i que s’han agreujat en el cas de la 
Comunitat Valenciana amb la problemàtica de 
l’in frafinançament subjacent en el sistema 
de finançament autonòmic.

En estes circumstàncies, la posada en marxa 
dels mecanismes addicionals de liquiditat per 
part de l’Estat, en concret a través del Fons de 
Liquiditat Autonòmica (FLA), ha facilitat a la 
Comunitat Valenciana el compliment amb 
garanties dels venciments del deute financer i 
comercial, i l’Estat s’ha convertit en el principal 
creditor, aproximadament amb la meitat del 
deute valencià.

(9,8%). El desembre del 2009, amb l’entrada en 
funcionament del nou model de finançament, 
el deute de la Comunitat Valenciana s’havia 
pràcticament duplicat i va arribar als 15.490 mi- 
lions d’euros, el 15% del PIB regional. El 2015 
(dades del tercer trimestre), el deute autonòmic 
va superar els 40.261 milions d’euros (2,5 vega- 
des més que la del 2009) i representa la primera 
comunitat més endeutada quant a PIB (40,2%) i 
la segona, per darrere de Catalunya, en termes 
absoluts.

No obstant això, este camí d’intens creixement 
de l’endeutament des del 2009 ha sigut compar-
tit amb el conjunt autonòmic, que en el mateix 
període ha incrementat el total de l’endeuta-
ment en 2,7 vegades el nivell del desembre del 
2009. La brusca caiguda dels ingressos fiscals 
que va comportar la crisi, la fi del boom immobi- 
liari, les dificultats que comporta l’ajustament de 

Despesa no financera per capita per comunitat autònoma i finançament 
per recursos no financers i dèficit (2014)
€ per Habitant
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tures; i un tercer tram d’autonomia fiscal que afa- 
vorisca la coresponsabilitat i la gestió de nivells 
impositius propis.

Quant al deute històric, la Generalitat ha estimat 
que amb el model de finançament actual, la Comu- 
nitat ha deixat d’ingressar més de 13.000 milions 
d’euros entre 2002 i 201425. El reconeixement d’este 
deute històric suposaria alleujar notablement el deu-
te contret amb l’Estat (xifrat entorn dels 20.000 
milions d’euros).

Per resoldre esta posició de desavantatge, s’han 
iniciat diversos processos des de la Generalitat 
Valenciana. D’una banda, la tramitació parla- 
mentària de la Reforma de l’Estatut l’any 2015, tot 
i que amb un retard de quatre anys, suposa un 
reconeixement d’alguna d’estes aspiracions, ja 
que incorpora una disposició addicional perquè la 
inversió estatal a la Comunitat s’equipare amb el 
pes de la seua població en el conjunt d’Espanya. 
No obstant això, este reconeixement se supedita a 
una reforma de la Constitució ajornada a pròxi-
mes legislatures. Al seu torn, el nou Govern auto-
nòmic ha redoblat els seus esforços en promoure 
la millora del sistema de finançament. En este 
sentit, el Consell ha presentat una proposta de 
reforma de la Llei orgànica de finançament de les 
comunitats autònomes (LOFCA), estructurada a 
partir de tres nivells de finançament: un primer 
tram comú que garantix els servicis públics fona- 
mentals; un segon tram de suficiència competencial 
que permeta d’assumir amb solvència les polí- 
tiques autonòmiques en àmbits sensibles, com 
ara l’economia, el medi ambient o les infraestruc-

25	 Dades extretes del discurs d’investidura de l’actual President de la Generalitat Valenciana.
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ment de la inversió pública i al reconeixement del 
deute històric per part de l’Estat.

Les relacions entre la Generalitat i els empresa-
ris valencians es poden qualificar de fluïdes i 
responen a una tradició de col·laboració i suport 
a les iniciatives d’interés general. La Comunitat 
Valenciana disposa d’un teixit empresarial 
ben organitzat a escala sectorial i d’estructures 
associatives potents26 que, a banda de defensar 
els inte ressos empresarials, promouen o secun-
den iniciatives de desenvolupament econòmic a 
través d’una àmplia activitat en els àmbits 
institucio nals i d’opinió a l’hora d’abordar qües-
tions estratègiques per a la Comunitat, com ara 
la gestió de l’aigua, el canvi del model de finan-
çament o l’impuls al Corredor Mediterrani.

Per la seua banda, l’Administració valenciana s’ha 
compromés a través de polítiques de reforça-
ment dels sectors productius estratègics (vegeu 
el capítol 3.4) i s’ha dotat d’estructures proem-
presa, com ara l’Institut Valencià de Competitivi-
tat Empresarial (IVACE), que s’encarrega de la 
gestió de la política industrial de la Generalitat i 
del suport a les empreses en matèria d’innovació, 
d’emprenedoria, d’internacionalització i de cap-
tació d’inversions. La Generalitat també disposa 
de diverses estructures d’R+D+I de suport a l’em-
prenedoria o a la internacionalització de les 
empreses (analitzades en profunditat en altres 
capítols). Les noves premisses del Consell apos-
ten per una política de reindustrialització basada 
en el coneixement, on l’acció de l’Institut Valen-
cià de Finances es canalitze cap a l’emprenedoria 
i cap al desenvolupament d’empreses d’avant-
guarda, o el recentment constituït Alt Consell 
Consultiu en R+D+I recuperi de manera coordi-
nada el dinamisme dels centres tecnològics. Així 
mateix, des de la Generalitat s’ha plantejat cons-
truir un Pla Econòmic Valencià 2016-2020 a partir 
de la participació i del consens amb els agents 
socials en què es dissenyen les línies estratègi-
ques principals que guien la renovació del model 
productiu.

2.4.2. Relació entre el Govern  
i els agents socials

La crisi econòmica ha deteriorat el clima 
social de la Comunitat Valenciana. El nou 
govern autonòmic s’ha proposat de reduir 
els nivells de desigualtat i ha aconseguit el 
consens de tots els agents socials en les rei- 
vindicacions d’un model de finançament 
nou, molt rellevant per resoldre els proble- 
mes d’endeutament i per afrontar l’agenda 
de les polítiques socials, així com per avançar 
en la recuperació i en el desenvolupament 
econòmic de la regió.

Com a la resta d’Espanya, la crisi econòmica ha 
generat desigualtat i descontentament social. Els 
sindicats i els partits polítics de l’oposició van 
mostrar un rebuig frontal a les polítiques d’ajust 
i d’externalització dels servicis públics empreses 
pel govern autonòmic en la legislatura anterior, 
en considerar que perjudiquen els sectors més 
desafavorits i que provoquen un deteriorament 
del benestar de les classes mitjanes.

En este context, el canvi de govern del 2015 ha 
restablit el diàleg entre la Generalitat i els sindi- 
cats majoritaris (CCOO i UGT), en compartir una 
diagnosi similar de l’impacte social de les políti- 
ques laborals i públiques, i una sintonia política 
en les receptes per resoldre els problemes socio- 
econòmics.

Sens dubte, el principal èxit del Consell en el 
començament de la nova legislatura ha sigut pro- 
piciar una postura comuna en les reivindicacions a 
l’Estat amb tots els agents socials (representants 
dels empresaris, els sindicats i les universitats) i 
grups polítics amb representació a les Corts. Este 
acord s’ha escenificat en el “Manifest per un finan-
çament just per a la Comunitat Valenciana”, que a 
banda d’un canvi del model de finançament auto-
nòmic, recull les reclamacions pel que fa a un aug-

26	 Entre estes estructures, destaquen la Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana 
(CIERVAL), l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).
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satge d’Acció Territorial (PAT)27. Malgrat estos 
desenvolupaments, la Comunitat Valenciana 
no sempre ha assumit les seues competències 
en ordenació territorial, i este buit ha afavorit 
el desenvolupament d’un model econòmic 
basat en l’extensió urbanística sense referèn-
cies de planejament sostenible. Després del 
canvi de signe polític a la Generalitat el 1995 es 
van interrompre les iniciatives d’ordenació per 
al conjunt del territori (en derogar-se el Pla de 
Desenvolupament Urbanístic) i es va haver 
d’esperar fins a entrat el segle xxi que es pro-
mulgués la Llei d’ordenació del territori i protec-
ció del paisatge (LOTPP4/2004), que es repren-
gueren els Plans d’Acció Territorial per a àmbits 
supramunicipals i, finalment el 2011, que 
entrara en vigor l’Estratègia Territorial (ETCV)28 
que vertebra tota la Comunitat. L’ETCV establix 
els objectius, les metes, els principis i les direc-
trius per a l’ordenació, la finalitat dels quals és 
“la consecució d’un territori més competitiu en 
l’aspecte econòmic, més respectuós en l’as-
pecte mediambiental i més integrador en l’as-
pecte social”. Altres virtuts són la qualitat tèc-
nica d’este document i la seua vocació de 
dinamització territorial i d’integració de les 
actuacions sectorials de la Generalitat que 
incidixen en el territori29.

Entre els 25 objectius de l’ETCV destaquen, per la 
seua funció en l’organització territorial, els 
números 1 i 5. El primer objectiu se centra en la 
diversitat i en la vertebració del sistema de ciu-
tats. S’atorga un gran valor a les ciutats mitjanes 
i a les zones intermèdies (o de frontissa entre el 
medi urbà i el medi rural), tant com a actiu per al 
reequilibri territorial com pel seu significat socio-

La sintonia és alta en matèria de reivindicacions 
adreçades a l’Estat o en la necessitat d’impulsar 
l’economia valenciana, considerant que hi ha 
consens entre els agents socials en la diagnosi 
que s’ha descuidat durant massa temps, al nivell 
institucional més alt, la renovació de les fonts 
genuïnes del desenvolupament socioeconòmic 
de la regió i que les polítiques “de prestigi” perse-
guides en el passat no han aconseguit, sinó més 
aviat el contrari, mobilitzar la societat civil i la ini-
ciativa privada a l’encalç d’esta renovació.

Així doncs, la revisió actual de les polítiques de la 
Generalitat afecta la continuïtat de molts dels 
grans projectes, alguns dels quals d’interés 
empresarial, plantejats en la legislatura anterior i 
qüestionats per la incertesa de la viabilitat en un 
context de sobreoferta de macroprojectes. Així 
mateix, l’externalització d’alguns servicis públics 
bàsics (de salut, principalment), promoguda en 
legislatures anteriors, es troba qüestionada en 
determinats àmbits socials i institucionals. És 
clar que en este debat, i en nom de la continuïtat 
de les iniciatives i dels projectes innovadors, via-
bles i que aporten valor social, cal buscar la conci-
liació de tots els interessos en joc en un marc de 
transparència i d’avaluació objectiva dels ele-
ments que els definixen.

2.4.3. Organització i planificació 
territorial

Els plantejaments més recents d’ordenació del 
territori autonòmic estan representats per la 
Llei d’ordenació del territori, urbanisme i pai-

27	Recollits a Blázquez Morilla, A.M. (2007): “Instrumentos de ordenación y gestión territorial y medioambiental”. 
Cuad. de Geogr. 81-82.
28	Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova l’ETCV.
29	En este sentit, l’ETCV s’estructura en set eixos principals: 1) un territori eficient en el consum d’aigua, de sòl i d’ener-
gia; 2) amb un alt nivell de connectivitat, tant interior com exterior; 3) amb proximitat entre el lloc de treball i el de 
residència; 4) gran diversitat econòmica, social i cultural; 5) alt potencial d’innovació; 6) una acusada personalitat i 
una elevada valoració del caràcter propi; i 7) altes taxes de cohesió social i un govern facilitador.
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tén que els municipis rurals assolisquen llindars de 
població i de centralitat suficients per vertebrar i 
per dinamitzar el territori. També se subratlla la fun-
ció turística dels municipis rurals, que propicie una 
complementarietat amb el litoral, així com la pre-
servació de tots els atributs valuosos que els singu-
laritzen al territori (paisatge, medi natural, cultura, 
etc.).

Malgrat estes qualitats, l’ETCV no ha tingut un 
gran desenvolupament pràctic perquè no ha tin-
gut l’aprovació del conjunt dels partits polítics, i 
per haver coincidit amb una etapa de crisi econò-
mica i de greus restriccions pressupostàries. Així 
mateix, el model territorial que perseguix (limi-
tar el desenvolupament dels municipis del lito-
ral, apostar per un urbanisme compacte i per la 
rehabilitació abans que desenvolupaments 
nous) contrasta amb la realitat i amb l’herència 
de dècades d’expansió immobiliària. A més, la 
validesa de l’Estratègia Territorial de seguida es 
va posar en dubte amb el controvertit decret 
d’implantació de les Actuacions Territorials Estra-
tègiques31, que permetia d’agilitzar grans projec-
tes urbanístics, alguns dels quals no disposaven 
d’un ampli consens social, facilitant-ne la simpli-
ficació dels tràmits, de les càrregues i dels termi-
nis administratius. No obstant això, els objectius 
i les directrius inclosos a l’ETCV poden ser subs-
crits pel conjunt dels agents socials i per la 
mateixa societat valenciana, i podrien desenvo-
lupar-se si hi ha voluntat política per priorit-
zar-los.

econòmic. Entre d’altres propostes, l’objectiu és 
enfortir el teixit industrial en estos espais mit-
jançant la implantació d’activitats logístiques i la 
innovació de productes i de processos. Pel que fa 
a les tendències no desitjades que cal corregir, 
s’assenyala la manca de cooperació interadmi- 
nistrativa o dels actors privats que operen en el 
territori. La cooperació és necessària per enfortir 
xarxes de ciutats que assolixen una massa crítica 
suficient per concentrar talent, per integrar sec-
tors econòmics, per desenvolupar clústers d’in-
novació o per possibilitar equipaments d’un rang 
més gran. Igualment, l’ETCV dissenya un sis- 
tema nodal de referència que facilite estes siner-
gies i l’especialització funcional, organitzat en 
tres nivells: el sistema metropolità (on es distin-
gixen els centres de les Àrees Urbanes Integrades 
i els centres de polaritat metropolitana); el sis-
tema de ciutats mitjanes (amb centres de polari-
tat principal i complementària); i el sistema rural 
(articulat en els centres de polaritat comarcal i 
altres centres complementaris).

Per altra banda, l’objectiu 5 planteja millorar les 
condicions de vida del sistema rural30. Una rurali- 
tat entesa en positiu, que proporcione actius natu-
rals, forestals, culturals i paisatgístics fonamentals 
per a l’equilibri i per al desenvolupament del terri-
tori. Per evitar el declivi sociodemogràfic s’apunta la 
necessitat de potenciar els nuclis rurals mitjançant 
la millora dels equipaments i dels servicis i mitjan-
çant estratègies de desenvolupament econòmic 
basades en els recursos endògens. Amb això es pre-

30	 La condició rural d’un municipi es deriva d’una combinació de variables de baixa densitat de població, estructu-
res demogràfiques envellides, dificultats d’accessibilitat al sistema urbà, estructura econòmica dèbil i dèficits 
d’equipaments. En estes circumstàncies, 147 municipis de la Comunitat es consideren rurals (bàsicament ubicats a 
l’interior), cosa que representa quasi un terç del territori, però només l’1,5% de la població.
31	  Per obtindre més informació, vegeu el DECRET LLEI 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de mesures urgents 
d’impuls a la implantació d’actuacions territorials estratègiques. Els projectes que s’han declarat “Actuacions Ter-
ritorials Estratègiques” són: Projecte València Club de Futbol, Projecte Desenrotllament Turístic i Esportiu de la Vall 
del Riu Millars, Projecte Port Mediterrani (a Paterna), Projecte Alcoinnova i Projecte Alacant Avança.
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convergir, quant al PIB per	capita, amb Espanya i 
amb les regions europees més avançades.

La millora del comportament de la renda per 
capita valenciana és deguda principalment al 
descens de la població, ja que el PIB autonòmic 
ha patit una caiguda més pronunciada que al 
conjunt espanyol. Per esta raó, l’economia valen-
ciana encara és lluny de comunitats autònomes 
espanyoles com ara Madrid, el País Basc o 
Navarra, i encara més de les regions que són a 
l’avantguarda d’Europa. Cal augmentar la com- 
petitivitat de l’economia regional, que és l’única 
via solvent per reduir estes divergències.

La Comissió Europea publica un informe anual, 
anomenat EU Regional Competitiveness Index 
(RCI)32, en què oferix un rànquing de competitivi-
tat de les regions europees segons el valor que 

3. Sectors i àrees 
sensibles
3.1. Creixement i cohesió. 
Productivitat i ocupació. 
Contribució de la 
productivitat sectorial. 
Contribució de l’ocupació
A l’epígraf 2.3 s’ha analitzat com la renda per 
capita valenciana ha patit una contracció menor 
que el conjunt d’Espanya a conseqüència de la 
crisi, tot i que encara es manté en un nivell infe- 
rior. En este capítol es pretén caracteritzar els 
factors principals que expliquen esta evolució i 
els aspectes que caldria millorar per aconseguir 

32	  Joint Research Center and IPSC (2013): EU Regional Competitiveness Index 2013. http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf.

Posicionament relatiu de la Comunitat Valenciana segons l’Índex  
de Competitivitat Regional de la Unió Europea (2013)

Font:	EU	JRC	and	IPSC.	EU	Regional	Competitiveness	Index	2013.

Posició 
Rànquing Regions (NUTS 2) Pilar  

bàsic
Pilar 

d’ef iciència
Pilar 

d’innovació Total

1 Utrecht (Països Baixos) 1,18 1,46 1,31 1,36

2
Bedfordshire i Hertfordshir, Essex, Londres 
interior, Londres exterior (Regne Unit)

0,59 1,47 1,14 1,19

3
Berkshire, Buckinghamshire i  
Oxfordshire (Regne Unit)

0,60 1,33 1,30 1,17

4 Estocolm (Suècia) 0,68 0,99 1,73 1,15

5 Surrey, East i West Sussex (Regne Unit) 0,55 1,30 1,11 1,09

6
Flevoland, Holanda Septentrional 
(Holanda)

1,03 1,05 1,16 1,08

7 Darmstadt (Alemanya) 0,84 0,86 1,52 1,05

8 Illa de França (França) 0,50 1,05 1,42 1,05

9 Hovedstaden (Dinamarca) 0,61 0,97 1,44 1,04

10 Zuid-Holland (Holanda) 1,13 1,09 0,79 1,01

171 Comunitat Valenciana –0,12 –0,41 –0,45 –0,35

 Mitjana regional espanyola       –0,34
Puntal bàsic: qualitat institucional, estabilitat macroeconòmica, infraestructures, salut i qualitat de l’educació primària i secundària.
Puntal d’ef iciència: mida del mercat, eficiència del mercat laboral i qualitat de l’educació superior.
Puntal d’innovació: innovació, qualitat de la xarxa de negocis i penetració de les TIC.
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Comunitat Valenciana avance en tots els puntals 
de l’indicador, especialment en matèria d’eficièn-
cia i innovació.

A continuació, es comenten amb més profundi- 
tat alguns dels components que condicionen el 
desenvolupament econòmic valencià.

3.1.1. Productivitat, ocupació  
i benestar

La descomposició de l’evolució de la renda per	
capita valenciana en productivitat del treball i 
en percentatge de població ocupada34 permet 
d’analitzar la dinàmica de creixement de la 
regió durant els últims anys. La productivitat del 
treball permet d’estudiar l’eficiència amb què 
s’ocupen els factors productius, mentre que el 
percentatge de població ocupada mostra el 
grau d’immersió de la població en activitats 
econòmiques i s’associa a la cohesió social, que 
combinada amb la productivitat determina el 
benestar de la societat aproximat per la renda 
per habitant.

La dinàmica de la productivitat i de l’ocupació 
han sigut semblants en l’economia valenciana i 
l’espanyola entre els anys 2010 i 2015, tot i que la 
Comunitat Valenciana té una productivitat i una 
ocupació inferiors a la mitjana nacional.

L’any 2015, la Comunitat Valenciana tenia el 
36,2% de la població ocupada, respecte a un 
39,6% d’Espanya, cosa que suposa una reducció 
d’1,3 i de 2,1 punts percentuals respectivament 
respecte al nivell de 2010. En ambdós casos, el 
descens de la taxa d’ocupació s’explica per 
l’ajust de l’ocupació durant la crisi. Tanmateix, la 
contracció menor en l’economia valenciana no 
és deguda a un descens menor de l’ocupació, 
sinó que és fruit de la marxa de la població a 

adopte un indicador compost. Este indicador es 
basa en tres puntals, que es subdividixen en onze 
factors i, al seu torn, en 73 indicadors. Els tres pun-
tals que componen l’indicador són: bàsic, d’efi-
ciència i d’innovació. El primer comprèn indicadors 
relatius a la qualitat institucional, a l’estabilitat 
macroeconòmica, a les infraestructures, a la salut i 
a la qualitat de l’educació primària i secundària. El 
segon bloc està format per l’educació superior i la 
formació permanent, per l’eficiència del mercat 
laboral i per la mida del mercat. Finalment, al ter-
cer grup es prova de contemplar la preparació tec-
nològica, la sofisticació dels negocis i la innovació 
de l’economia analitzada.

Per poder realitzar comparacions entre cadascuna 
de les regions europees, es duu a terme una nor-
malització de l’indicador compost33. Com més 
gran siga este indicador, més gran serà la distància 
amb la mitjana i, per tant, la regió se situarà en 
una posició relativa millor.

Els resultats de l’any 2013 (últim informe disponi- 
ble), situen la Comunitat Valenciana a la zona mit-
jana-baixa del rànquing, ja que ocupa la posició 171 
de les 262 regions analitzades, amb un indicador de 
competitivitat igual a –0,35. En comparació dels 
resultats de 2010, l’economia valenciana ha empit-
jorat la seua posició relativa en retrocedir sis llocs en 
el rànquing europeu. Quant al posicionament res-
pecte a la resta de regions espanyoles, la Comunitat 
Valenciana ha caigut tres llocs i ocupava el huité 
lloc del rànquing el 2013, encara que esta posició 
relativa la situa prop de la mitjana regional.

Este posicionament relatiu inferior al del 2010 és 
degut principalment a l’endarreriment en matèria 
d’eficiència (ocupava la posició 176 del rànquing el 
2013). Al primer puntal, l’economia valenciana pre-
senta el seu millor posicionament en ocupar el lloc 
142, mentre que en matèria d’innovació ocupa el 
lloc 168. En este sentit, és fonamental que la 

33	Un índex normalitzat per tipificació consistix en restar la mitjana i dividir per la desviació estàndard cada element 
de la sèrie de valors, de manera que el resultat té una mitjana igual a 0 i una desviació igual a 1: Y  = (X – μ)/σ.
34	 Renda	per	capita = productivitat del treball x percentatge de població ocupada: 

PIB————Població
 
=

 PIB——–——Ocupació
 
+

 Ocupació—–———Població
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2.3), una ràtio menor és deguda a una caiguda 
més alta del nombre de llocs de treball que a la 
resta de països.

En este sentit, perquè la Comunitat Valenciana 
poguera convergir amb la mitjana de la UE-28 pel 
que fa a la proporció d’ocupats, caldria que 
almenys mantinguera, si no incrementara, la pro-
ductivitat actual i alhora incrementara el nom-
bre d’ocupats a la regió.

De cara als pròxims anys, seria desitjable que la 
Comunitat Valenciana implementara mesures 
econòmiques que permeteren d’augmentar el 
nombre de persones ocupades i incrementar la 
productivitat laboral de la regió, mitjançant avan-
ços tecnològics o el reforç de la política educativa i 
formativa (vegeu el requadre 4). El país modèlic i 
que pot servir de referència és els Països Baixos, 
perquè és capaç de mantindre un alt índex de pro-
ductivitat (69.427 euros per empleat) alhora que 
aconseguix ocupar prop del 52,0% de la població.

altres àrees geogràfiques amb més i millors  
oportunitats laborals. Per contra, la productivitat 
laboral ha augmentat des de 2010 un 5,6% i un 
6,2%, respectivament; una millora artificial que és 
resultat de l’intens descens de l’ocupació menys 
productiva. No ha sigut fins als dos últims anys 
(2014 i 2015) que la millora de la productivitat de la 
Comunitat Valenciana (0,35% anual el 2015) és 
deguda a un increment de la producció (2,1%) 
acompanyat d’un augment en l’ocupació (3,4%).

Malgrat que la productivitat valenciana és més 
baixa que la mitjana espanyola (vegeu el requa- 
dre 3), si es fa una comparativa amb la mitjana 
europea, s’observa que la productivitat valenciana 
és pràcticament similar a la mitjana de la UE-28.

Per altra banda, la ràtio d’ocupació sobre població 
se situa molt per baix de la resta de països euro- 
peus i, tenint en compte que la població valen- 
ciana va disminuir amb més intensitat després 
de l’eixida d’estrangers durant la crisi (epígraf 
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Dinàmica de la productivitat i de l’ocupació (2010-2015)
EspanyaComunitat Valenciana

Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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Requadre 3

PIB per ocupat i ocupats per cada 100 habitants  
a la Comunitat Valenciana

En este requadre s’aprofundix en l’anàlisi estratègica del posicionament de la regió pel que fa a la 
resta de CA espanyoles sobre la base de la informació analitzada amb anterioritat.

Esta presentació il·lustra, precisament, que les regions espanyoles més eficients, és a dir, les que 
tenen els treballadors més productius, són alhora les més cohesionades en el sentit que tenen un 
nombre més gran d’empleats per cada 100 habitants, ja que l’ocupació és la font de la prosperitat 
de la regió. La Comunitat Valenciana s’ubica entre les regions amb un PIB per ocupat més baix i, 
alhora, amb menys ocupats per cada 100 habitants que la mitjana nacional. El 2015, concreta- 
ment, tenia una productivitat laboral lleugerament inferior als 56.000 euros anuals i 36,2 ocupats 
per cada 100 habitants, quan la mitjana espanyola s’ubica prop dels 58.000 euros i els 39,6 ocu- 
pats.

I és que, lluny de pensar que una productivitat del treball més alta comporta una capacitat més 
baixa per sostindre l’ocupació, l’evidència empírica demostra que no és així. Una productivitat 
laboral més alta ocasiona, a mitjà i a llarg termini, i atesa l’estructura d’edats de la població, un aug-
ment de la inclusió de la població en el mercat de treball. És d’esta manera com es combaten les 
desigualtats socioeconòmiques que puguen generar-se com a conseqüència de la manca 
d’ocupació d’una bona part de la població.

L’augment de la productivitat i de l’ocupació és, per tant, el repte econòmic i social més impor-
tant a què s’enfronta la Comunitat Valenciana en els pròxims anys, ja que d’això dependrà no 
només la millora de la competitivitat futura de la regió, sinó la creació d’un entorn socioeconò-
mic més inclusiu i pròsper i menys desigual.
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Productivitat, costos laborals i jornada laboral  
a la Comunitat Valenciana

Un dels àmbits en què la Comunitat Valenciana ha de millorar és en la productivitat dels treballadors. 
Si els treballadors augmentaren la seua capacitat productiva, gaudirien d’una remuneració més alta 
per cada hora treballada i això repercutiria, al seu torn, en una millora del desenvolupament 
econòmic. De fet, a les CA amb una productivitat laboral més alta les empreses també poden 
suportar els costos laborals més alts de la geografia espanyola i pagar uns salaris millors, cosa 
que també fa que estes CA siguen algunes de les regions més avançades del país pel que fa a la 
renda per	capita.

D’altra banda, seria erroni pensar que, si s’augmentara la jornada laboral, s’obtindrien millors 
resultats pel que fa a la productivitat i a la remuneració dels treballadors valencians. De fet, 
l’evidència demostra que és ben al contrari. Les CA on es treballa més hores són precisament on 
s’observa una productivitat horària i dels treballadors més baixa. En el cas de la Comunitat 
Valenciana, es treballa aproximadament tres hores menys que al conjunt d’Espanya (1.695 i 
1.698 hores per empleat i any el 2014, respectivament), entre altres coses, perquè té la taxa de 
parcialitat més alta d’Espanya (superior al 19% el 2014). Però es cometria el mateix error que 
abans si es pensara que reduint encara més la durada de la jornada laboral s’augmentaria la 
productivitat i la remuneració dels treballadors valencians. La relació causa-efecte aniria en el 
sentit contrari: d’una productivitat més gran a jornades laborals més curtes. Tot i que la jornada 
parcial permet d’aprofitar les hores de màxim rendiment dels ocupats, cal que este factor favo-
rable es combine amb una millora de les habilitats dels treballadors (mitjançant la formació, 
fonamentalment) perquè done resultat, ja que, en cas contrari, no seria possible aconseguir una 
productivitat per hora tan elevada com la que presenten les regions espanyoles de referència en 
este sentit.

Requadre 4

Productivitat i cost laboral per Comunitats Autònomes (2015)
euros per hora treballada 

Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya i Enquesta Trimestral de Cost Laboral).
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Cal concentrar els esforços en la millora i l’ampliació de les actuacions formatives dels treballadors, 
tant dels que estan ocupats com dels que es troben aturats. De la mateixa manera, a mitjà i a llarg 
termini, una estructura productiva més orientada cap a activitats d’alt valor afegit i programes de 
millora de la productivitat de totes les activitats (upgrading) contribuirien a incrementar la remune- 
ració dels treballadors valencians i la renda per habitant de la regió.

Requadre 4. Productivitat, costos laborals i jornada laboral  
a la Comunitat Valenciana

Productivitat laboral i hores treballades per any 
per comunitats autònomes (2014)
euros per hora treballada

Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).
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disponible). També s’hi representa el grau d’espe-
cialització relativa (al conjunt espanyol) de cada 
branca. Un índex d’especialització superior a la 
unitat denota una participació més alta d’una 
branca sobre el total del valor afegit brut (VAB) 
de la comunitat autònoma respecte al pes de la 
mateixa branca al conjunt d’Espanya.

L’any 2014, el VAB per treballador se situava 3,6 
punts per baix de la mitjana espanyola. Els sec-
tors econòmics valencians amb una productivi-
tat laboral més elevada que la mitjana nacional 
són agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 
(+7,7 punts), el sector de la construcció (+6,1 
punts), administracions públiques i seguretat 
social (+2,8 punts), i activitats artístiques i recrea  

3.1.2. Contribució de la 
productivitat sectorial

Una vegada s’ha comentat la menor productivitat 
general de la Comunitat Valenciana respecte al 
conjunt d’Espanya, convé detectar quins sectors 
porten a estos resultats i en quins sectors l’econo-
mia valenciana hauria de millorar la seua especia-
lització.

A la taula següent, que tracta de la productivitat 
i dels pesos sectorials de la Comunitat Valencia - 
na, es mostra una anàlisi més minuciosa de la 
productivitat per sectors i per branques d’activi-
tat a partir de les dades obtingudes de la Comp-
tabilitat Regional d’Espanya del 2014 (últim any 

Productivitat i pesos sectorials a la Comunitat Valenciana (2014)

VAB(€)/Empleat Índex 
d’especialització 

(VAB) 

Pes del 
sector 

(ocupació)
Valor 
2014

En relació amb 
Espanya

PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS DE 
MERCAT 55.856 96,4% 1,00 100,0%

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 35.492 107,7% 0,87 3,1%

Indústries extractives; indústria manufacturera;
subministrament d’energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat; subministrament
d’aigua, activitats de sanejament, gestió de
residus i descontaminació

61.921 86,0% 1,07 14,9%

- De les quals: Indústria manufacturera 55.764 88,8% 1,12 13,5%

Construcció 57.586 106,1% 1,13 5,4%

Comerç a l’engròs i al detall; reparació de 
vehicles de motor i motocicletes; transport i 
emmagatzematge; hostaleria

38.130 91,0% 1,03 33,2%

Informació i comunicacions 89.016 98,9% 0,58 1,4%

Activitats f inanceres i d’assegurances 108.545 98,3% 0,94 1,8%

Activitats immobiliàries 551.686 89,6% 1,17 1,3%

Activitats professionals, científiques 
i tècniques; activitats administratives i servicis 
auxiliars

27.967 83,1% 0,74 10,0%

Administració pública i defensa; seguretat 
social obligatòria; educació; activitats 
sanitàries i de servicis socials

46.417 102,8% 0,96 19,9%

Activitats artístiques, recreatives i 
d’entreteniment; reparació d’articles d’ús 
domèstic i altres servicis

26.050 100,2% 1,07 9,0%

Valor afegit brut total 50.875 96,4% 1,00 100,0%

Font:	INE	(Comptabilitat	Regional	d’Espanya).



C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s88

relativa de cadascuna de les branques d’activitat 
i les estratègies que caldria adoptar de cara al 
futur, com es fa al gràfic següent.

Pel que fa al sector primari, la productivitat del tre-
ball és més elevada que al conjunt nacional i, en 
canvi, l’especialització és inferior, per la qual cosa 
seria desitjable que l’economia valenciana s’orien-
tara més cap a este sector, entre d’altres, per apro-
fitar els avantatges competitius que té la Comuni-
tat Valenciana i per completar la cadena de valor 
de certs productes agroalimentaris, malgrat que 
este sector patix greus limitacions hídriques a la 
regió. Per contra, les activitats industrials, el comerç 
i les activitats immobiliàries presenten l’estruc-
tura oposada, és a dir, més especialització i menys 
productivitat laboral respecte a la mitjana espa-
nyola, cosa que es compagina malament amb la 
tradició industrial de la Comunitat.

Seria, doncs, desitjable que l’economia valen-
ciana afavorira l’augment de la productivitat 

tives (+0,2 punts). Estos quatre sectors concen-
tren el 37,4% del conjunt dels treballadors valen-
cians. La branca d’activitat amb una combinació 
d’alta productivitat laboral i representativitat en 
l’ocupació és el sector de les AP i la seguretat 
social (un 2,8% més productiu; ocupa el 19,9% de 
la població treballadora). D’altra banda, hi ha 
activitats en què la productivitat laboral és infe-
rior a la mitjana nacional, tot i tindre una elevada 
proporció de la població treballadora. Este és el 
cas del comerç i la reparació, que va ocupar el 
33,2% de la població ocupada de la Comunitat 
Valenciana, amb una productivitat un 9,0% infe-
rior a la mitjana nacional. Així mateix, el sector de 
la indústria manufacturera, amb el 13,5% de la 
població treballadora valenciana i amb una espe-
cialització més alta que la del conjunt nacional, 
presenta una productivitat 11,2 punts inferior a la 
de la resta d’Espanya, cosa que és molt notable.

Potser la representació gràfica de les dades per-
meta de detectar amb més claredat la posició 

Font: INE (Comptabilitat Regional d’Espanya).

Índex d’especialització i productivitat en relació amb Espanya (2014)
Activitats agrícoles, industrials, de construcció i servicis
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3.1.3. Contribució de l’ocupació

A l’apartat anterior s’ha analitzat quins són els 
sectors valencians més productius i especialit-
zats que la mitjana nacional. En esta ocasió, es 
provarà d’identificar-ne l’impacte a l’evolució del 
PIB per	capita	i de l’ocupació a la regió.

El PIB per	capita es pot desagregar en dos compo-
nents fonamentals35: la productivitat aparent del 
treball, mesurada com el quocient entre la renda i 
l’ocupació, i la població ocupada, calculada com la 
ràtio entre el nombre d’empleats i la població 
total. La primera variable resulta eficaç per mesu-
rar l’eficiència en l’ús dels factors productius, men-
tre que la segona il·lustra el grau d’implicació de la 
població en les activitats productives.

La destrucció de l’ocupació que ha tingut lloc 
com a resposta a la crisi econòmica ha provocat 
una caiguda intensa del PIB per	 capita, que va 
començar a mostrar senyals de recuperació el 
2014 i s’ha estabilitzat el 2015. Malgrat que l’in-
crement de la producció ha sigut més gran el 
2015, el creixement de la població ocupada pro-
voca que la contribució de la productivitat apa-
rent del treball al total del creixement de la renda 
per capita siga menor que en l’any anterior.

Els anys previs a la crisi (amb anterioritat al 2008), 
tant la taxa d’ocupació (població ocupada sobre 
població en edat de treballar) com la taxa d’activi-
tat valenciana (població activa sobre població en 
edat de treballar) se situaven en nivells més alts 
que la mitjana nacional. No obstant això, i a conse-
qüència d’un impacte de la crisi més greu sobre 
l’economia valenciana que sobre el conjunt nacio-
nal, la taxa d’ocupació va arribar a situar-se en 
nivells inferiors als d’esta segona.

laboral, especialment a les branques d’activitat 
en què està especialitzada, com ara la indústria 
manufacturera i el comerç, de tal manera que es 
posicionaren al primer quadrant del gràfic. En 
ambdós casos, es tracta de sectors amb una 
capacitat de generació d’ocupació important, per 
la qual cosa, per mantindre els nivells actuals o 
fins i tot incrementar-los en el futur, convindria que 
s’apostara per l’R+D+I (vegeu l’apartat 3.3) i 
que se n’aplicaren les millores tecnològiques 
derivades als processos productius.

Quant al sector de la construcció, igual que les 
activitats artístiques, està més especialitzat i és 
més productiu que la mitjana nacional, malgrat 
haver sigut un dels més castigats per la crisi.

Finalment, l’economia valenciana presenta un 
nivell d’especialització i una productivitat del tre-
ball inferiors als de la mitjana nacional en els sub-
sectors d’informació i comunicació, d’activitats 
professionals i d’activitats financeres. Estos sec-
tors poden tindre un recorregut a l’alça en el futur 
i seria recomanable que la Comunitat Valenciana 
apostara pel seu desenvolupament.

La Comunitat Valenciana presenta un avan-
tatge competitiu aparent respecte a la resta 
de les regions espanyoles en els sectors de la 
construcció i d’activitats artístiques pel que 
fa a la productivitat i a l’especialització. Per 
tant, seria desitjable que la regió valenciana 
mantinguera este avantatge i que, a més, millo-
rara la productivitat de l’activitat manufac-
turera i del comerç, tot intensificant l’esforç 
en R+D, atesa la seua gran capacitat de 
generació d’ocupació.

35	 Variació de la renda per capita (Y/P) = variació de la població ocupada (L/P) + variació de la productivitat aparent 
del treball (Y/L), tot fent-ne servir la representació logarítmica:

PIB————Població
 
=

 PIB————Ocupació
 
*
 Ocupació————Població ; ln( PIB————Població ) = 

ln( PIB————Ocupació ) + 
ln( Ocupació————Població )
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d’ocupació, sinó també l’activitat, entre altres 
causes per la dilució de l’efecte “desànim” entre 
els treballadors que van abandonar l’esperança 
de trobar un lloc de treball en els pitjors 
moments de la crisi. Este efecte té, d’altra 
banda, un pes relatiu inferior a la regió que a la 
mitjana nacional.

Finalment, s’analitzen les causes principals que 
han determinat l’evolució de l’ocupació en els 
últims anys i que han provocat que se situe per 
baix de la mitjana nacional.

El 2015, la taxa d’activitat se situa en el 59,1% 
en el cas de la Comunitat Valenciana i en el 
59,5% en el conjunt d’Espanya. Al seu torn, la 
taxa d’ocupació repunta quasi dos punts per-
centuals en ambdós casos, fins al 45,6% i el 
46,4%, respectivament, respecte al 2014. La raó 
és que, tot i que la població activa s’ha mantin-
gut constant, persones que estaven en situació 
de desocupació han passat a formar part de la 
població ocupada. És probable que, a mesura 
que es consolide la recuperació econòmica i la 
creació d’ocupació, no només augmente la taxa 
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de l’1,14% el 2014. Això, juntament amb el creixe-
ment del 4,01% de la ràtio de població activa ocu-
pada i del 0,19% de la població en edat de treba-
llar, ha permés que l’ocupació haja crescut un 
4,41% en este període.

El motor de creixement principal del PIB per	
capita a la Comunitat Valenciana és la pobla-
ció ocupada, més que la productivitat del 
treball. Seria recomanable que l’economia 
valenciana apostara també per l’increment 
de la productivitat dels seus treballadors 
mitjançant un ús més eficient dels factors 
productius, per acompanyar de la millor 
manera possible l’increment desitjable de la 
població activa i de l’ocupació que ocasiona-
ria la dissolució de l’efecte “desànim”.

Al gràfic següent es disgrega la contribució de 
l’ocupació en funció de les variables36: població 
en edat de treballar (de 16 anys d’edat o més), 
mesurada com a població en edat de treba-
llar entre el total de la població; població activa, 
mesurada com a ocupats entre la població 
activa; i taxa d’activitat, mesurada com a pobla-
ció activa entre la població en edat de treballar.

S’observa com, a partir del 2007, la ràtio de pobla-
ció activa ocupada (persones ocupades sobre 
població activa) és la variable més important per 
explicar l’evolució de l’ocupació a la regió. La 
intensa destrucció de llocs de treball al llarg de la 
crisi s’ha reflectit en una reducció de la taxa 
d’ocupació. La disminució de la ràtio de població 
en edat de treballar durant les fases inicials de la 
recessió econòmica explica també la reducció de 
la taxa d’ocupació, tot i que en una quantia 
menor. El 2015, la taxa d’activitat registra un crei-
xement moderat del 0,20%, respecte a la caiguda 

36	 Contribució de l’ocupació (L/P) = variació de la taxa de població en edat de treballar sobre la població total (PET/P) 
+ variació de la ràtio de població activa ocupada (L/PA) + variació de la taxa d’activitat (PA/PET), fent-ne servir la repre-
sentació logarítmica:
	 L—P

	
=

	 PET——P
	

*

	 L—PA
	

*

	 PA——PET ;	ln( L—P )
	
=

	
ln( PET——P )

	
+

	
ln( L—PA )

	
+

	
ln( PA——PET )
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nomia valenciana que en la mitjana espanyola, 
tot i que la primera ha sigut habitualment més 
baixa que la segona. En este sentit, el nombre 
d’empreses per cada 1.000 habitants, entre el 
2008 i el 2015, s’ha reduït un poc més que la mit-
jana nacional (concretament, un 8,1% respecte al 
7,4% del conjunt nacional). En el cas valencià, la 
reducció de la densitat empresarial és deguda 
totalment a la destrucció d’empreses durant el 
període de la crisi, que s’ha vist contrarestada, en 
part, pel descens de la població.

La recuperació del nombre d’empreses es va 
començar a produir el 2014, de manera que el 2015 
la densitat empresarial a la Comunitat Valenciana 
se situa lleugerament per damunt de la mitjana 
nacional: 68,7 empreses per cada 1.000 habitants, 
quan la mitjana nacional és de 68,6 empreses.

Una de les característiques més importants del 
teixit empresarial és la mida, bàsicament perquè 
d’això depén una autonomia funcional més gran, 
la capacitat d’orientar l’activitat cap a l’exterior i 
més facilitat per finançar-se o per emprendre 
inversions.

3.2. Empreses i emprenedors
En este capítol s’analitza una variable determi-
nant en el desenvolupament de l’economia i de 
la creació d’ocupació: les empreses. S’hi tractaran 
elements com la densitat respecte al conjunt 
d’Espanya, l’evolució de la mida mitjana, així com 
els subsectors més especialitzats de l’economia 
valenciana. També es fa una descripció de l’activi-
tat emprenedora, que és determinant per conso-
lidar la recuperació econòmica.

3.2.1. Composició de l’estructura 
empresarial

densitat emPresarial i mida
Segons el Directori central d’empreses (DIRCE) 
que elabora l’INE, la Comunitat Valenciana tenia 
339.533 empreses el 2015, cosa que suposa el 
10,7% del conjunt nacional. Durant tot el període 
de la crisi, la densitat empresarial, mesurada com 
a quocient entre el nombre d’empreses i el d’ha-
bitants, ha seguit la mateixa tendència en l’eco-
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tura empresarial de les dos àrees geogràfiques i 
el que ha patit el descens més important, supo-
sen el 41,9% a la Comunitat Valenciana i el 40,8% 
al conjunt d’Espanya, després de reduir en el pes 
relatiu 3,1 i 2,0 punts percentuals des del 2008, 
respectivament.

Les xicotetes empreses (de 10 a 50 empleats) han 
reduït la seua importància al teixit empresarial valen-
cià 1,9 punts enfront de la caiguda d’1,6 del conjunt 
nacional. Per tant, este grup suposa el 3,4% i el 3,5% 
respectivament, del conjunt d’empreses.

Les empreses d’una mida mitjana (de 50 a 200 
empleats) presenten una representativitat sobre 
l’estructura empresarial escassa i en suposen el 
0,5% en ambdós àrees geogràfiques.

El teixit empresarial a la Comunitat Valenciana, 
igual que al conjunt nacional, es caracteritza per 
una elevada presència d’empreses sense assala-
riats i de xicotetes i mitjanes empreses (en enda-
vant, pimes).

Les empreses sense assalariats o autònoms 
representen el 54,0% del total d’empreses el 2015, 
enfront del 55,0% de la mitjana espanyola. Este 
grup d’empreses és l’únic que ha augmentat la 
representativitat al teixit empresarial entre els 
anys 2008 i 2015, amb un increment a la regió 
valenciana de 5,2 punts enfront dels 3,8 del con-
junt espanyol.

Les microempreses (menys de 10 treballadors), 
que són el segon grup més important a l’estruc-
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Així mateix, el pes relatiu de les grans empreses 
(més de 200 empleats), tant a la Comunitat 
Valenciana com a la mitjana nacional, és pràcti-
cament insignificant (el 0,1% i el 0,0%, respecti-
vament). Tot i això, estes xicotetes diferències 
quant al nombre d’empreses expliquen els enor-
mes contrastos en altres tipus de variables de 
caràcter econòmic, com ara la generació de ren-
des o d’ocupació a la regió.

Pel que fa a la distribució de les empreses per 
branques d’activitat de la Comunitat Valen-
ciana, destaquen els servicis immobiliaris i 
empresarials, així com la construcció, que en 

conjunt representen el 49,7% del total d’empre-
ses de la regió, cosa que evidencia el clar biaix de 
l’economia valenciana cap a este sector, tot i 
que ha sigut un dels que més ha ajustat la capa-
citat productiva des de l’inici de la crisi. Així 
mateix, també són importants les branques de 
comerç i reparació (10,7%), d’hostaleria (9,0%) i 
d’altres servicis i activitats socials (8,8%), que 
són coherents amb l’enclavament geogràfic de 
la regió i que garantixen un avantatge competi-
tiu inqüestionable. Dins d’esta última categoria 
destaquen les activitats associatives (0,9%) i les 
activitats de creació, artístiques i espectacles 
(0,8%).
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Dins de les branques d’activitat industrial de la 
Comunitat Valenciana, els sectors amb més grau 
d’especialització respecte a la mitjana nacional 
són la indústria del cuir i el calçat (amb un índex 
de 5,0), la captació, depuració i distribució d’aigua 
(2,2), la indústria tèxtil (2,0) i la recollida i tracta-
ment d’aigües residuals (2,0). Conjuntament, 
estos sectors representen el 12,4% del total d’em-
preses industrials valencianes. Altres branques 
amb un nivell d’especialització destacable són la 
fabricació de productes de cautxú i plàstics (1,8) i 
la indústria del paper (1,5).

esPecialització emPresarial
Una vegada que s’ha vist el nombre d’empreses, 
la mida mitjana i l’orientació sectorial, cal conéi-
xer quina és l’especialització productiva del teixit 
empresarial valencià. Per a això, es construïx un 
indicador que mesura el grau d’especialització de 
cada branca d’activitat37.

L’especialització de les empreses del sector indus-
trial gaudix d’uns nivells més elevats que les 
empreses vinculades al sector servicis. Així mateix, 
el nombre de branques especialitzades al sector 
industrial (12) és semblant al de servicis (13).

37	 L’índex d’especialització es calcula com a quocient entre el percentatge que sobre el nombre total d’empreses tenen les que 
pertanyen a una determinada branca i este mateix percentatge per al conjunt de l’economia espanyola. Les empreses valen-
cianes amb un índex superior a 1 estan més especialitzades que la mitjana nacional.

Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial 
a la Comunitat Valenciana (2015)
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que destaca per una combinació d’un alt grau 
d’especialització i d’un elevat pes sobre el total 
d’empreses és el servici d’aliments i begudes (1,1). 
Hi ha més especialització productiva al sector de 
l’hostaleria, cosa que és coherent amb l’enclava-
ment geogràfic de la Comunitat Valenciana 
(vegeu el requadre 5) i que la regió pot aprofitar 
per promoure la recuperació d’altres branques 
d’activitat econòmica, com ara la construcció i la 
promoció immobiliària (vegeu el requadre 6).

Pel que fa al sector servicis, cap índex d’especialit-
zació supera els 1,4 punts. No obstant això, quasi 
el 65% de les empreses d’este sector estan més 
especialitzades que la mitjana nacional. Les bran-
ques amb més nivell d’especialització són els ser-
vicis d’informació (1,4), el comerç a l’engròs i 
intermediaris del comerç (1,2) i les activitats de 
jocs d’atzar i apostes (1,2). Totes estes branques 
representen l’11,3% de les empreses de servicis a 
la Comunitat Valenciana. Així mateix, el sector 

Índex d’especialització de les branques d’activitat industrial  
a la Comunitat Valenciana (2015)

Font:	Calculat	a	partir	de	l’INE	(Directori	central	d’empreses).

Rànquing Branques industrials Índex
Nombre 

d’empreses a la 
Comunitat 
Valenciana

% s/total 
d’empreses 

industrials a la 
Comunitat 
Valenciana

1 15. Indústria del cuir i el calçat 5,0 2.694 5,7%
2 36. Captació, depuració i distribució de l’aigua 2,2 722 1,5%
3 13. Indústria tèxtil 2,0 1.405 2,9%
4 37. Recollida i tractament d’aigües residuals 2,0 115 0,2%
5 22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics 1,8 956 2,0%
6 17. Indústria del paper 1,5 306 0,6%
7 23. Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 1,3 1.382 2,9%
8 20. Indústria química 1,3 555 1,2%
9 32. Altres indústries manufactureres 1,1 1.188 2,5%
10 31. Fabricació de mobles 1,1 1.560 3,3%
11 28. Fabricació de maquinària i equipaments n.c.o.p. 1,1 687 1,4%
12 16.  Indústria de la fusta i el suro, excepte mobles; 

cistelleria i esparteria
1,0 1.269 2,7%

La Comunitat Valenciana té una densitat empresarial lleugerament més gran que la mitjana nacio-
nal. El seu teixit productiu es caracteritza per una importància predominant de les empreses xico-
tetes i per un paper reduït de les mitjanes i grans companyies. La regió està especialitzada i té el 
nombre més gran d’empreses i d’afiliació en el sector d’aliments i begudes i en el comerç al detall, 
cosa que posa de manifest la gran rellevància de l’hostaleria a l’economia valenciana.
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Índex d’especialització de les branques d’activitat de servicis 
a la Comunitat Valenciana (2015) 

Font: Calculat a partir de l’INE (Directori central d’empreses).
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Font:	Calculat	a	partir	de	l’INE	(Directori	central	d’empreses).

Rànquing Branques de servei Índex
Nombre 

d’empreses a la 
Comunitat 
Valenciana

% s/total 
d’empreses de 
servicis a la 
Comunitat 
Valenciana

1 63. Servicis d’informació 1,4 786 0,3%

2 46.  Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte 
de vehicles de motor i motocicletes 1,2 28.597 10,4%

3 92. Activitats de jocs d’atzar i apostes 1,2 1.663 0,6%

4 96. Altres servicis personals 1,1 13.396 4,9%

5 68. Activitats immobiliàries 1,1 17.553 6,4%

6 52. Emmagatzematge i activitats annexes al transport 1,1 2.225 0,8%

7 56. Servicis d’aliments i begudes 1,1 28.940 10,6%

8 81. Servicis a edif icis i activitats de jardineria 1,1 4.881 1,8%

9 66.  Activitats auxiliars als servicis f inancers i a les  
assegurances 1,1 7.769 2,8%

10 77. Activitats de lloguer 1,1 2.639 1,0%

11 47.  Comerç al detall, excepte de vehicles de motor 
i motocicletes 1,0 51.676 18,9%

12 69. Activitats jurídiques i de comptabilitat 1,0 16.507 6,0%

13 61. Telecomunicacions 1,0 581 0,2%
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La rellevància de l’hostaleria a la Comunitat Valenciana

L’hostaleria és una activitat de gran rellevància a la regió valenciana i mereix una anàlisi en pro-
funditat. N’és la prova el pes que té pel que fa a l’activitat econòmica i a l’ocupació. Esta activitat 
va representar el 2014 un 16,8% del total d’empreses de la Comunitat Valenciana i el 8,7% dels 
afiliats de la Comunitat Valenciana. Per si mateixa, la regió contribuïx al total nacional amb un 
10,2% de l’afiliació del sector de l’hostaleria i se situa com a quarta regió amb més aportació a 
este sector pel que fa a l’ocupació el 2014.

Tanmateix, este no és l’únic efecte del sector sobre l’economia regional, sinó que a més contri-
buïx al desenvolupament de la Comunitat a través de les compres i vendes a altres sectors. Entre 
les branques que canalitzen béns i servicis cap a l’hostaleria, les 10 activitats més rellevants 
aglutinen el 80% de les compres de consums intermedis del sector, entre les quals hi ha la indús-
tria agroalimentària, el comerç i la construcció i promoció immobiliària. Dins d’estes activitats 
destaca l’elaboració de begudes, que representa pràcticament un terç de les compres del sector. 
Pel que fa a les vendes de consums intermedis que l’hostaleria realitza a altres activitats de la 
regió, de nou el 80% del total es concentra en les 10 primeres branques. En primera posició des-
taquen les activitats annexes als transports, amb un 45% de les compres realitzades a l’hostaleria, 
formades, entre d’altres, per l’activitat logística i els servicis de transport, ambdós amb una 
important presència a la regió.

10% 20% 30%0%

Construcció

Elaboració i conservació de
peixos, fruites i hortalisses

Altres servicis a empreses

Indústries làcties

Fabr. prod. molineria, forneria i pastisseria

Comerç a l'engròs

Prod. i distrib. energia elèctrica, gas i vapor

Comerç al detall, reparació
d’efectes personals i domèstics

Activitats immobiliàries

Elaboració de begudes

Compres del sector de l’hostaleria a altres sectors 
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Font: Calculat a partir de l’Agència Valenciana de Turisme .

Requadre 5
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Requadre 5. La rellevància de l’hostaleria a la Comunitat Valenciana

La rellevància del sector de l’hostaleria a la regió ha crescut segurament també el 2015, com es 
comprovarà quan es dispose de les dades corresponents, si es tenen en compte (i) l’augment de 
les pernoctacions hoteleres observat el 2015, més elevat fins i tot que la mitjana nacional (4,8% 
i 4,2% interanual fins al novembre, respectivament) i (ii) l’orientació cap a la qualitat i l’excel·lència 
del sector turístic. Alguns indicadors que permeten de corroborar esta última tendència són: (i) 
l’augment de les places hoteleres amb un nombre més elevat d’estreles, que s’han triplicat en 
l’última dècada; (ii) les 315 empreses amb certificació de qualitat de Qualitur (programa valencià 
que es va iniciar el 2004 amb l’objectiu de difondre la filosofia de “cultura de qualitat”) el 2014 
(un 0,6% del total d’establiments turístics de la regió), dels quals el 25% pertany a establiments 
hotelers i el 21% a restauració, i (iii) el posicionament de la Comunitat Valenciana com a tercera 
regió amb més certificats de qualitat turística en l’àmbit nacional.

Entre les característiques de la demanda turística de la Comunitat Valenciana destaquen: (i) 
l’estada mitjana més llarga que al conjunt d’Espanya (5,1 dies per al resident i 11,0 per al no resi-
dent actual, respecte a 4,3 i 8,9, respectivament, a la mitjana nacional); (ii) la fidelitat dels turis-
tes (més del 75% dels que van visitar la regió el 2014 ho havien fet amb anterioritat); (iii) la 
combinació del turisme amb altres tipus d’activitats culturals (la mitat dels turistes realitza acti-
vitats gastronòmiques, més del 60% realitza turisme de compres i un poc més del 40% realitza 
activitats culturals), i (iv) l’augment de la presència dels turistes no residents a Espanya (han 
passat de representar el 30% de les pernoctacions el 2000 al 42% el 2014).
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Font: Calculat a partir de l’Agència Valenciana de Turisme.

Vendes del sector de l’hostaleria a altres sectors 
a la Comunitat Valenciana 
% total



L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  V a l e n c i a n a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 101

Requadre 5. La rellevància de l’hostaleria a la Comunitat Valenciana
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La demanda de segona residència i la seua contribució  
a l’absorció de l’estoc d’habitatges nous sense vendre a  
la Comunitat Valenciana

El sector turístic valencià gaudix d’un bon moment econòmic, no només a conseqüència d’una 
recuperació de la demanda nacional i per l’auge del turisme estranger (en part a causa del desvia-
ment dels fluxos per les tensions geopolítiques en altres destinacions), sinó perquè, com 
s’analitzava al requadre 2, es tracta d’un sector que ha avançat pel camí de la qualitat i l’excel·lència 
turística, cosa que li permet de ser més atractiu i competitiu en l’esfera internacional.

D’este bon comportament se’n pot beneficiar, sobretot, el sector de la construcció i promoció 
immobiliària, un sector que també és important a la regió, però que passa un mal moment. La 
crisi ha provocat que es concentre un volum important d’habitatges nous sense vendre (al vol-
tant de 96.000 habitatges en el tercer trimestre del 2015, cosa que representa un 3% del parc 
total), amb un procés d’absorció que es presumix dilatat. Tanmateix, la integració entre ambdós 
sectors pot contribuir que l’immobiliari reduïsca el volum d’existències, en reactive l’activitat i 
siga capaç de tornar a generar ocupació a la regió.

Font: Afi i INE.
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Requadre 6. La demanda de segona residència i la seua contribució  
a l’absorció de l’estoc d’habitatges nous sense vendre a  
la Comunitat Valenciana

En este sentit, la Comunitat Valenciana té una sèrie de fortaleses i oportunitats que convé apro-
fitar. Des del punt de vista de l’oferta d’habitatge, presenta un parc de segona residència més 
gran que la mitjana nacional (un de cada quatre habitatges a Alacant i a Castelló), per la qual 
cosa l’ús d’este estoc d’habitatges podria reorientar-se cap a esta tipologia. Des del punt de vista 
de la demanda, al voltant de tres de cada quatre turistes que visiten la regió (una proporció més 
acusada en el cas dels nacionals que dels estrangers) s’allotja en habitatges (propis, de lloguer o 
de familiars) i no en un establiment hoteler. Per tant, la regió disposa d’una demanda potencial 
d’este tipus d’habitatge que, de fet, ja s’està traduint en compravendes de segones residències 
(en els últims mesos van creixent, especialment a Castelló i a Alacant, les províncies valencianes 
on es concentra l’estoc) i que són realitzades majoritàriament per residents d’altres regions 
espanyoles. Esta demanda efectiva s’està concentrant a la costa mediterrània i pot contribuir a 
tallar el problema de l’estoc d’habitatges nous per vendre, si s’articulen les mesures estratègi-
ques adients.
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Requadre 6. La demanda de segona residència i la seua contribució  
a l’absorció de l’estoc d’habitatges nous sense vendre a  
la Comunitat Valenciana
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3.2.2. La dinàmica empresarial  
i la capacitat per emprendre  
a la Comunitat Valenciana

A conseqüència de la crisi, el nombre d’empreses a 
la Comunitat Valenciana entre els anys 2009 i 
2015 s’ha reduït un 9,7%, respecte a la caiguda del 
6,9% a la resta d’Espanya. El grau de destrucció 
d’empreses més elevat a la regió valenciana s’ex-
plica pel predomini del sector de la construcció.

El 2015, tant la Comunitat Valenciana com el 
conjunt nacional registren un increment del 
nombre d’empreses, cosa que reflectix una clara 
tendència cap a la recuperació econòmica. En 
este sentit, el nombre d’empreses a la regió 
valenciana ha registrat un creixement anual del 
2,6%, més gran que el 2,2% registrat per la mit-
jana espanyola.
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Al gràfic següent es representa el creixement 
mitjà anual (període 2008-2015) del nombre 
d’empreses agrupades per branca d’activitat a la 
Comunitat Valenciana, de tal manera que es 
puguen identificar les branques d’activitat que 
han crescut més en este període, així com les que 
han patit més les conseqüències de la crisi.

La branca que s’ha expandit més, pel que fa al 
nombre d’empreses, és l’activitat de biblioteques, 
museus i cultura (24,4%), seguida dels servicis 
d’informació (17,4%). Esta última branca, com s’ha 
analitzat a l’apartat anterior, té l’índex d’especia-
lització més baix a la branca de servicis, i és alhora 
el sector amb menys aportació al VAB el 2014, 
amb un 2,6% (epígraf 2.3). Altres branques que 

s’han expandit considerablement són la capta-
ció, depuració i distribució d’aigua (16,5%) i les 
activitats administratives (9,7%). D’altra banda, la 
destrucció d’empreses derivada de la contracció 
econòmica ha afectat amb més intensitat els 
sectors de recerca i desenvolupament (–14,9%) i 
de construcció d’edificis (–9,2%), en línia amb la 
reducció de la seua aportació al VAB de 3,4 punts 
el 2014. En el primer cas, la destrucció d’empreses 
està relacionada amb les restriccions pressupos-
tàries a què s’enfronta el sector públic per al 
desenvolupament d’actuacions que afavorisca 
esta matèria, mentre que en el segon cas està 
relacionada amb la sensibilitat més gran del sec-
tor en un context de restriccions d’accés al crèdit 
i d’alts graus de palanquejament.
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Font: INE (Directori central d’empreses).
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Servicis financers, excepte assegurances i fons de pensions 

Fabricació de mobles  

Indústria de la fusta i del cautxú, excepte mobles; cistelleria i esparteria 

Activitats de construcció especialitzada 

Transport terrestre i per canonada 

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 

Fabricació de material i equipament elèctric 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 

Activitats veterinàries

Transport marítim i per vies navegables interiors 

Educació 

Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d’ús domèstic 

Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 

Telecomunicacions 

Servicis a edificis i activitats de jardineria 

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 

Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 

Captació, depuració i distribució d'aigua 

Servicis d’informació  

Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals

Nombre d’empreses per branca d’activitat a la Comunitat Valenciana (2008-2015) 
% creixement anual
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emPrenedoria i PersPectives a mitjà termini
Un dels factors que més impulsen l’activitat 
empresarial i el desenvolupament de l’economia 
és la capacitat emprenedora dels habitants. Per 
analitzar este aspecte, a la Comunitat Valenciana 
s’utilitza l’informe econòmic Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM). L’índex d’activitat 
emprenedora38 permet de visualitzar la posició 
de la Comunitat Valenciana en matèria d’empre-
nedoria respecte a Espanya i a la resta de regions 
espanyoles.

Al gràfic següent es pot apreciar l’índex TEA del 
2013 (última dada disponible) i la seua variació 
percentual en el període 2007-2013. La crisi eco-
nòmica ha forçat la reducció de l’índex de l’activi-
tat emprenedora a totes les regions espanyoles, 
tret de les Illes Balears. Al conjunt d’Espanya, la 
contracció ha sigut del 36,0%, tot i que s’observa 

una dispersió enorme entre les regions espanyo-
les. Les comunitats autònomes que més han 
patit en este sentit són el País Basc (62,6%) i Cas-
tella i Lleó (57,9%), precisament les regions amb 
els índexs més baixos el 2013 (el 3,0% i el 3,7%, 
respectivament). La Comunitat Valenciana ha 
afrontat relativament millor que la resta d’Espa-
nya la reducció dels emprenedors, amb una cai-
guda del 23,3%. El 2013, l’índex d’activitat empre-
nedora va ser de 5,5 punts i la regió va ser la 
sisena regió espanyola amb més activitat empre-
nedora. A la comparativa amb el 2007, la Comuni-
tat Valenciana ha avançat dos llocs en el ràn-
quing de les comunitats espanyoles, tot i que el 
seu índex emprenedor és menor que el de l’any 
2012 (5,8 punts). No obstant això, totes les re-
gions espanyoles encara són lluny de l’índex 
d’activitat emprenedora de la mitjana europea 
(8,0 punts).
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38	  L’índex d’activitat emprenedora (TEA, que són les sigles de Total Entrepreneurial Activity) representa el percentat-
ge de persones compreses entre els 18 i els 64 anys que han estat involucrades directament en una iniciativa 
empresarial a través de l’emprenedoria (activitat que no supera els 48 mesos de vida).
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Tan important com conéixer la intensitat empre-
nedora és analitzar la motivació que porta a ini-
ciar un projecte d’emprenedoria empresarial. Al 
gràfic següent es presenta la descomposició de 
l’índex TEA segons el motiu de l’emprenedoria: 
per necessitat o per considerar-la una oportuni-
tat. L’emprenedoria per oportunitat preval a totes 
les regions espanyoles, encara que la crisi ha pro-
vocat un augment de les iniciatives empresarials 
motivades per la necessitat. En particular, la 
Comunitat Valenciana és la tercera regió espa-
nyola on l’emprenedoria per necessitat preval 

més a l’estructura emprenedora (31,7%), quan al 
conjunt d’Espanya és del 29,2%. Este comporta-
ment es pot explicar per la dificultat de trobar 
una feina per compte d’altre en un context d’in-
tensa destrucció de l’ocupació.

Per tal que la taxa d’emprenedoria a la Comunitat 
Valenciana augmente, cal dissenyar mesures eco-
nòmiques que estimulen la cultura emprenedora, 
tot reforçant els aspectes que potencien la creació 
d’empreses i corregint els aspectes que poden 
entorpir este procés (vegeu el requadre 7).
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Percepció de l’entorn emprenedor a la Comunitat Valenciana

A més d’analitzar l’activitat emprenedora a la Comunitat Valenciana a través de l’informe GEM, 
convé identificar quins són els aspectes que estan afavorint un bon entorn per a l’emprenedor i, 
per tant, que estan facilitant la creació de noves empreses, així com els aspectes que estan 
entorpint este procés i sobre els quals cal articular mesures que els corregisquen.

Entre les fortaleses que presenta la regió respecte a la mitjana nacional i que hi estan afavorint 
la creació d’empreses, hi destaquen l’accés a les infraestructures, pel que fa a comercials i profes-
sionals (disponibilitat de servicis comercials, comptables i legals, i altres institucions que facili-
ten servicis per a la creació o per al desenvolupament de negocis), així com la dinàmica del 
mercat intern.

Ara bé, si centrem l’anàlisi en les debilitats de la regió, si s’ha de jutjar per les opinions dels 
experts consultats (provenen generalment del món empresarial, és a dir, empresaris i associa-
cions empresarials, i de les administracions públiques, és a dir, organismes regionals, provincials 
i locals que oferixen servicis i desenvolupen programes específics per a emprenedors), es detec-
ten les següents: (i) l’educació i la formació emprenedora a l’etapa escolar, així com (ii) l’accés al 
finançament. Inculcar la cultura i l’esperit empresarial als jóvens i als escolars, independentment 
de la fase educativa en què es troben, mitjançant la celebració de jornades d’aproximació a les 
empreses o de concursos d’iniciatives empresarials, ha de constituir una peça més del sistema 
educatiu de la regió. D’altra banda, les restriccions creditícies que hi havia en el moment en què 
es va fer l’enquesta i que pertoquen al finançament de les empreses afecten en més gran mesura 
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Font: GEM.

Requadre 7
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Requadre 7. Percepció de l’entorn emprenedor a la Comunitat Valenciana

a les de recent creació, bàsicament pel risc més alt que comporta una nova iniciativa empresa-
rial. Per això cal reforçar els mecanismes de finançament aliè i de garantia que hi ha a la regió, ja 
siguen bancaris (aprofitant la política monetària expansiva desplegada pel Banc Central Euro-
peu des d’aleshores) i, especialment, les fonts de finançament alternatiu.

De la mateixa manera, les polítiques relacionades amb els servicis de suport a l’emprenedor, 
l’excés de burocràcia administrativa i la pressió fiscal a què se sotmeten les empreses de recent 
creació poden frenar l’assumpció de riscos empresarials a la regió i, per tant, cal tindre’ls en 
compte a l’hora de dissenyar un entorn més propici per a l’emprenedoria. En particular i, si aga-
fem com a referència l’informe Doing	Business del 2015 que elabora el Banc Mundial, la Comuni-
tat Valenciana, malgrat que ocupa la quarta posició a la classificació general a nivell nacional, 
presenta un clar desavantatge pel que fa al registre de propietats. No és este el cas de l’obertura 
d’una empresa, de l’obtenció de permisos de construcció ni de la connexió a la xarxa elèctrica, 
variables en què la regió valenciana ocupa les primeres posicions de la classificació regional i 
que demostren un avantatge competitiu respecte a altres comunitats autònomes.

Facilitat per fer negocis, 2015

Comunitat autònoma
Classif icació 
general de 
les 4 àrees

Obertura d’una empresa Obtenció de permisos Connexió a la xarxa 
elèctrica Registre de propietats

Distància 
a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classif ica-
ció 

general 
(1-19)

Distància 
a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classif ica-
ció 

general 
(1-19)

Distància 
a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classif ica-
ció 

general 
(1-19)

Distància 
a la 

frontera 
(puntua-

ció)

Classif ica-
ció 

general 
(1-19)

La Rioja 1 83,05 7 79,15 1 55,09 12 71,2 6

C. de Madrid 2 86,26 2 63,35 14 63,92 5 73,2 3

Navarra 3 77,23 19 68,57 9 67,69 2 73,1 4

C. Valenciana 4 83,55 4 74,12 4 62,89 6 63,9 18

Extremadura 5 83,43 6 74,76 3 61,31 7 64,53 15

Catalunya 6 81,95 9 67,06 11 69,46 1 64,37 16

Astúries 7 83,55 4 74,77 2 58,81 8 64,06 17

País Basc 8 81,19 15 62,09 15 65,08 3 70,72 8

Castella-la Manxa 9 81,51 12 71,84 7 55,17 11 68,66 9

Cantàbria 10 85,85 3 67,29 10 57,34 10 65,6 13

Castella i Lleó 11 81,2 14 72,45 6 57,35 9 64,92 14

Illes Canàries 12 82,08 8 73,55 5 48,14 18 71,99 5

Melilla 13 78,86 17 69,42 8 51,41 17 75,24 2

Andalusia 14 86,5 1 66,06 13 54,45 13 66,14 11

Illes Balears 15 81,79 10 59,44 18 64,86 4 65,62 12

R. Múrcia 16 86,68 11 62,07 16 55,63 15 68,34 10

Ceuta 17 77,94 18 66,65 12 45,54 19 75,56 1

Aragó 18 81,23 13 59,98 17 52,12 16 70,88 7

Galícia 19 80,81 16 49,85 19 54,45 13 63,23 19

Font:	Doing Business,	Espanya.
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Les empreses de recent creació que oferixen pro-
ductes i servicis completament innovadors només 
suposen el 12,7% el 2013, quan al conjunt nacional 
representen el 19,2% del total. En comparació del 
2010, suposa una millora de 5,9 i 8,4 punts, res-
pectivament.

Pel que fa a les empreses parcialment innovado-
res, la Comunitat Valenciana, amb una represen-
tació del 18,2%, se situa per baix del conjunt 
nacio nal (22,6%). Per tant, tal com s’ha indicat 
anteriorment (vegeu l’apartat 3.1), una de les 
assignatures pendents de la Comunitat Valen-
cia na és millorar la capacitat d’innovació de les 
seues empreses, tot i que ja s’estan fent esforços 
per revertir esta situació.

Un altre aspecte que cal tindre en compte és el grau 
d’innovació de les empreses de recent creació, consi-
derant que és un factor que suposa un avantatge 
respecte a altres empreses nacionals i internacionals.

Segons l’opinió dels clients d’empreses valencia-
nes i de la resta d’Espanya, els productes i els ser-
vicis oferits per les empreses de recent creació de 
la regió no són innovadors. El 2013, el 69,1% de les 
empreses valencianes de recent creació no va 
innovar. Tot i així, l’avanç progressiu de la Comu-
nitat Valenciana cap a empreses més intensives 
en tecnologia significarà la transformació del 
model productiu valencià. Tanmateix, tot i que 
l’evolució ha sigut positiva, perquè esta proporció 
el 2010 era del 75,0%, encara se situa lluny de la 
mitjana nacional (el 58,3% el 2014).

La destrucció neta d’empreses més elevada a la Comunitat Valenciana respecte a la mitjana nacio-
nal s’explica perquè s’exposa més al sector de la construcció. Per tant, la regió valenciana ha d’apostar 
per la capacitat innovadora dels seus emprenedors com a via d’estímul de l’activitat empresarial 
entre la població, així com del seu grau d’innovació. En este sentit, les debilitats de la Comunitat 
Valenciana quant a la capacitat emprenedora són l’educació i la formació emprenedora en l’etapa 
escolar.
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3.2.3. Estructura de la  
promoció de l’emprenedoria  
a la Comunitat Valenciana: 
organització i iniciatives 
destacades

Entre els agents vinculats a l’emprenedoria em-
presarial hi destaquen:

• Agències de Desenvolupament Local (ADL): enti-
tats que depenen dels ajuntaments dedicades a 
l’assessorament per a la creació de noves empre-
ses mitjançant la mediació, la promoció i el 
suport al desenvolupament econòmic dels 
municipis. Es configuren com a elements clau per 
a la dinamització territorial i per a la difusió de 
polítiques actives d’ocupació en facilitar la crea-
ció de llocs de treball i l’activitat empresarial39. A 
la Comunitat Valenciana hi ha més de 100 ADL.

• Vivers d’empreses: majoritàriament són centres 
d’empreses d’iniciativa pública amb l’objectiu 
principal de donar suport a les empreses en els 
primers passos, per mitjà de l’atenció a les 
necessitats de cada projecte empresarial i 
l’oferiment de formació i informació empresari-
als. Així mateix, permeten als emprenedors de 
disposar d’instal·lacions i de servicis a un preu 
inferior al del mercat. Hi ha vivers d’empreses a 
les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

• Cambra de comerç: òrgan consultiu i de col·la-
boració amb les administracions públiques per 
donar suport a activitats innovadores a les 
xicotetes i mitjanes empreses per tal d’aug-
mentar la productivitat, la qualitat i la competi-
tivitat dels seus negocis. A la Comunitat Valen-
ciana hi ha sis cambres de comerç: Cambra 
d’Alcoi, Cambra d’Alacant, Cambra de Castelló, 
Cambra d’Oriola, Cambra de València i Consell 
de Cambres de la Comunitat Valenciana.

• Parcs tecnològics: espais i instal·lacions formats 
per centres de recerca universitaris i corporatius 
juntament amb divisions empresarials privades, 
públiques o mixtes per a la creació i el creixe-

ment de startups innovadores mitjançant l’estí-
mul i la gestió del flux interactiu de coneixe-
ment i tecnologia entre universitats i institucions 
de recerca, empreses i mercats. La Comunitat 
Valenciana té cinc parcs científics: PCUV, Ciutat 
Politècnica de la Innovació, Espaitec, UAPARC i 
Parc Científic-Empresarial UM.

• Centres Europeus d’Empresa i Innovació (CEEI): 
entitats amb participació d’organismes de l’Ad-
ministració, així com de diverses entitats econò-
miques, financeres, empresarials, socials i uni-
versitàries. Els CEEI promouen l’emprenedoria i 
la innovació, així com la creació, la consolidació i 
el creixement d’empreses amb l’objectiu de 
generar riquesa i ocupació al teixit empresarial 
valencià40. La Comissió Europea concep els CEEI 
com una xarxa internacional que permet l’inter-
canvi d’informació i d’experiència. Tots els CEEI 
s’integren a la xarxa European Business and 
Innovation Centers Network. Els CEEI que hi ha a 
la Comunitat Valenciana són: CEEI València, CEEI 
Castelló, CEEI Alcoi, CEEI Elx i ANCES.

• Centres de cotreball: són centres que permeten 
tant a professionals independents (freelance) 
com a emprenedors i a xicotetes i mitjanes 
empreses de diversos sectors de compartir un 
espai de treball, tant a nivell físic com de xarxa, per 
desenvolupar projectes professionals no només 
de manera independent, sinó també en col·labo-
ració. Alguns dels centres de cotreball que hi ha a 
la Comunitat Valenciana són: Coworking Valen-
cia, Coworking Gestión Valencia, Coworking Espa-
cios Compartidos i PBC Coworking.

• Acceleradores de projectes: programes d’incu-
bació intensius de projectes emprenedors en 
formació amb l’objectiu principal de formar 
de manera intensiva i assessorar des de la idea 
inicial fins al negoci en funcionament, a més 
d’oferir una xarxa d’inversors. Les accelerado-
res de projectes a la Comunitat Valenciana 
són: Business Booster, Plug and Play Accelera-
tor, Sherwood The Tribe i Valencian Global 
Growth Program.

39	 http://www.uv.es/innovarl/agentes_de_empleo_y_desarrollo_local.html.
40	  http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=28.
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Principals Agents de l’Ecosistema Emprenedor

Font:	Comunitat	Valenciana	Business	Angels	Network	(CvBan).

• Incubadores de projectes: organitzacions des-
tinades a l’acceleració del creixement i de l’èxit 
de projectes amb caràcter emprenedor mit-
jançant recursos i servicis empresarials espe-
cífics per a esta fase de l’empresa.

• Xarxa de Business	Angels: agrupació de Business	
Angels (àngels inversors) que invertixen de 
manera conjunta i decidixen l’estratègia de 
l’empresa alhora que vetllen pels interessos 
dels accionistes, dels quals en formen part. A la 
Comunitat Valenciana hi ha diverses agrupa-
cions de xarxes de Business	 Angels, com ara: 
Bizmate Capital i Goban.

• Familiy	Offices i Multi	Family	Offices: organitza-
cions encarregades d’administrar i de gestio-
nar patrimonis familiars de manera professio-
nal. Les companyies de Family	Office i de Multi	

Family	Office que hi ha a la Comunitat Valen-
ciana són: Etica Family Office, Invergest Consul-
ting, Efeyene, Pandora Lys Holdings, Nero 
Family, Invergest Consulting, Grupo Suñer 
Family Office i Multi Family Office.

En este sentit, la Comunitat Valenciana ha aconse-
guit el premi “Regió Emprenedora Europea” (REE) 
del 2015, juntament amb Lisboa i Irlanda del Nord. 
El Programa REE identifica i reconeix les regions de 
la Unió Europea amb una estratègia política excep-
cional i innovadora en matèria d’emprenedoria, 
independentment de les dimensions, de la riquesa i 
de les competències que tinga. De manera que el 
pitjor posicionament relatiu en matèria d’emprene-
doria de la Comunitat Valenciana respecte al terri-
tori nacional analitzat a l’epígraf anterior ja donava 
senyals d’estar millorant el 2015.
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3.3. Clústers i vetes 
d’excel·lència

L’ampli i divers teixit industrial valencià ha 
trobat en les agrupacions de tipus clúster 
una eina eficaç per assolir la massa crítica 
necessària que permeta a les seues empre-
ses d’abordar projectes d’innovació i d’inter-
nacionalització.

En este apartat s’analitzen les dinàmiques de col-
laboració intrasectorial i intersectorial que han 
fructificat en clústers o Agrupacions Empresa-
rials Innovadores o en autèntiques vetes d’excel-
lència per al desenvolupament i la internaciona-
lització de l’economia valenciana.

El terme clúster aplicat a esta realitat empresarial, 
que es deu a Michael E. Porter, es definix com la 
concentració d’empreses (sectorials o multisecto-
rials, supply	chain) i d’institucions (particularment, 
centres tecnològics i de recerca o reguladors) inter-
connectades en un espai geogràfic concret amb 
l’objectiu d’impulsar la productivitat, la innovació i 
el desenvolupament empresarial. De la mateixa 
manera, el concepte de clúster s’identifica amb les 
Agrupacions Empresarials Innovadores (en enda-
vant, AEI) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, 
on els processos de cooperació són crucials en la 
generació de l’escala crítica que permeta d’abor-
dar projectes d’innovació i d’assolir visibilitat inter-
nacional.

La Comunitat Valenciana disposa de quinze AEI 
reconegudes pel MINETUR, que reflectixen la 
diversitat sectorial del teixit industrial. La conces-
sió d’una “etiqueta” AEI afavorix la participació en 
projectes d’innovació estratègics finançats per 
les administracions públiques. Així mateix, cal 
concebre el concepte de clúster com una estruc-
tura dinàmica, que evoluciona en funció dels 
mercats i de les capacitats dels agents que els 
formen i que incorpora activitats i tecnologies 

Les fonts de finançament procedents d’organis-
mes institucionals són:

• Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA): 
empresa pública que depén del Ministeri d’In-
dústria, Energia i Turisme que participa activa-
ment al finançament de projectes empresa-
rials viables i innovadors. El seu objectiu 
fonamental és la promoció ex	novo, el creixe-
ment i la consolidació de l’empresa espanyola. 
El 2014, la Comunitat Valenciana va ser la ter-
cera regió on es van realitzar més operacions 
(8,3%) i va rebre el 9,7% del total de recursos 
d’ENISA destinats a este objectiu41.

• Línies de l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE): destinades al finança-
ment de projectes d’inversió a la Comunitat 
Valenciana orientats preferentment a la inter-
nacionalització, a la consolidació empresarial i 
a la creació d’ocupació, així com a les inversions 
d’empreses foranes que decidisquen invertir a 
la Comunitat Valenciana. El 2014, l’IVACE va 
destinar un total de 27,5 milions d’euros per a 
xicotetes i mitjanes empreses, per a emprene-
dors i per a microempreses. Això va suposar la 
creació de 837 llocs de treball i el manteniment 
de 838 llocs més a la Comunitat  Valenciana42.

• Línies de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO): banc 
públic adscrit al Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat amb la funció principal de pro-
moure activitats empresarials que contribuïs-
quen al creixement i al desenvolupament de 
la nació, així com a la distribució de la riquesa 
nacional. Per a això, l’ICO concedix préstecs 
per al finançament de projectes d’inversió i de 
liquiditat de les empreses i gestiona els ins-
truments de finançament oficial procedents 
d’Espanya. El 2014, l’ICO va concedir a la línia 
d’Empreses i Emprenedors finançament per a 
nous projectes d’inversió (en concret, 18.779 
préstecs fins setembre) i per a necessitats de 
liquiditat a Espanya per un import de 1.155 
milions d’euros.

41	  Informe anual ENISA 2014.
42	 	Pàgina oficial de l’IVACE: http://innovacion.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4577:ivace- 
financiacin-ha-destinado-en-2014-un-total-de-275-m-para-pyme-emprendedores-y-microempresa&catid=47:n0tas 
de prensa &Itemid=100141&lang=ca.
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d’energies renovables, és a dir, objectius intrín-
secs a la constitució dels clústers.

Pel que fa a la transferència tecnològica, la 
Generalitat disposa d’una extensa xarxa d’ins-
tituts tecnològics46, amb perfils temàtics que 
corresponen a les principals tipologies d’espe-
cialització industrial o vetes d’excel·lència47, i 
amb una oferta de servicis avançats que prova 
d’estimular la innovació a les empreses (parti-
cularment entre les pimes). Així mateix, les 
relacions universitat-empresa han sigut un 
vector per a l’impuls de les inicia tives de clús-
ter, particularment als àmbits de la formació i 
de la transferència tecnològica (a partir dels 
centres de recerca i dels parcs científics). Quant 
a això, la Universitat Politècnica de València 
(UPV) destaca per la seua contribució en les 
aplicacions d’enginyeria a la biotecnologia 
(tant alimentària com a les ciències de la salut) 
i a l’automoció, entre altres camps. Així mateix, 
la resta d’universitats a escala local té un paper 
cada volta més proactiu, com ara l’Institut de 
Tecnologia Ceràmica vinculat a la Universitat 
Jaume I de Castelló o la reforçada oferta forma-
tiva i de recerca de les universitats d’Alacant i 
Miguel Hernández en consonància amb les 
demandes dels sectors industrials de l’entorn 
territorial. Totes estes estructures de transfe-
rència tecnològica48 són un actiu crucial per a 
la innovació i per a la competitivitat de les 
empreses valencianes, però encara no s’han 
aprofitat prou, per la qual cosa cal redoblar els 
esforços en l’eficiència de les relacions amb el 
teixit empresarial, així com una una política 

noves, cosa que diversifica les vetes de negoci de 
les empreses i fomenta les relacions multisecto-
rials, però també l’especialització a la cadena de 
valor  sectorial43.

Els clústers valencians han aparegut a l’entorn 
de les associacions empresarials i dels centres 
tecnològics i de recerca especialitzats. Els princi-
pals sectors productius disposen d’estructures 
associatives potents que han trobat als clústers 
o a les AEI una eina per superar les limitacions 
de l’atomització o del minifundisme empresa-
rial (particularment en sectors manufacturers 
tradicionals, però de veta, de la Comunitat 
Valenciana), on les empreses xicotetes poden 
implementar estratègies d’innovació i d’inter-
nacionalització, que difícilment podrien afron-
tar per si mateixes i que són imprescindibles per 
a la seua viabilitat i transformació en empreses 
de mida més gran.

La Comunitat Valenciana té un ampli ventall de 
suports que fomenten el desenvolupament 
empresarial i la transferència tecnològica44, en 
allò que es coneix com la triple hèlix del coneixe-
ment, a partir dels quals ha fet eclosió o se sus-
tenta bona part de l’R+D+I dels clústers. En este 
sentit, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresa-
rial (IVACE), que ja s’ha esmentat45, s’ocupa de la 
gestió de la política industrial de la Generalitat, 
amb la finalitat de promoure entre les empreses 
valencianes la innovació, l’emprenedoria, la inter-
nacionalització i la captació d’inversions, així com 
la promoció d’enclavaments tecnològics, la segu-
retat industrial, l’eficiència energètica i les fonts 

43	 Estos processos, particularment per als sectors de la ceràmica i el joguet, són analitzats per Caja, P. i Martí, J. (2014) 
a La	evolución	de	clústeres	en	España	comparando	los	casos	del	juguete-plástico	y	la	cerámica. Economía industrial, 391, 
pàg. 151-160.
44	 A l’apartat 3.4, “Societat del coneixement”, s’analitzen detalladament les estructures R+D+I i de suport a l’empre-
nedoria.
45	 El 2012, l’Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) va passar a anomenar-se 
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
46	 Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT).
47	 Des dels sectors tradicionals (alimentació, ceràmica, calçat, joguet, moble, tèxtil) i els sectors que es consideren 
transversals o complementaris al teixit industrial valencià (metall-mecànic, plàstic, energia, embalatge i logística, 
química) fins a les activitats avançades (biotecnologia, biomedicina, biomecànica, TIC, òptica, medi ambient, nano-
tecnologia, etc.).
48	 Per a això, les universitats i gran part dels instituts tecnològics disposen d’oficines de transferència tecnològica 
(OTRI), que s’analitzen a l’apartat 3.4, “Societat del coneixement”.
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Per la seua banda, el sector de l’automoció i el 
sector agroalimentari són els més destacats en 
termes absoluts (sumen el 40% del valor de les 
exportacions), tot i que d’acord amb les dimen-
sions més grans, la seua contribució és un poc 
més xicoteta al conjunt del país. També hi sobrei-
xen a nivell quantitatiu les exportacions de les 
semimanufactures, particularment als produc-
tes químics i als materials de construcció (el 
12,5% i el 10,8% de les exportacions valencianes). 
Les partides de materials de construcció, junta-
ment amb els colorants i els adobadors, eviden-
cien l’elevada concentració que té la producció de 
semimanufactures (el 52,5% i el 44,6% de les 
exportacions espanyoles, respectivament). El pro-
tagonisme de les semimanufactures, en gran 
manera, es deriva del perfil complementari que 
tenen en relació amb els sectors tractors de 
l’economia valenciana, en una bona demostració 
del valor de les cadenes de subministrament i 
d’integració (funcional, no corporativa) vertical 
d’activitats productives.

Tant pel grau d’implantació i pel nivell d’interna-
cionalització com perquè s’hi inclouen tots els 
vectors de la cadena de valor i centres d’R+D, a la 
Comunitat Valenciana es poden identificar tres 
metaclústers per als sectors d’automoció, cerà-
mica i calçat. També hi destaquen els sectors ali-
mentari i de la salut. El primer hi sobreïx tant per 
la magnitud com per l’elevada vocació exporta-
dora, tot i que com que són heterogènies i estan 
disperses en el territori, les iniciatives de tipus 
clúster siguen parcials (bàsicament vinculades 
amb la biotecnologia alimentària). El sector de la 
salut destaca pel dinamisme i aposta per la inno-
vació (biomedicina). Finalment, s’hi analitzen 
altres clústers menys rellevants, ja siga pel discret 
pes relatiu que tenen (moble i joguet), pel menor 
grau d’especialització, però valuosos pel seu 
caràcter complementari (metall-mecànic, tèxtil i 

d’R+D+I més ambiciosa i sostinguda en el 
temps.

Més enllà de les iniciatives sectorials, entre les 
propostes recents de tipus transversal cal res-
saltar el molt innovador (si en tenim en compte 
la concepció i la promoció) clúster de l’emprene-
doria “Marina de Empresas”, generat des de 
l’àmbit privat i que aglutina una oferta forma-
tiva (escola d’empresaris, EDEM) i una llança-
dora d’empreses innovadores o startups amb 
capital llavor (Angels Capital). D’esta manera, en 
un mateix edifici49, els emprenedors tenen 
accés a formació i a l’assessorament especialit-
zats, així com a inversors i mentors potencials. 
Així mateix, hi destaca la Plataforma Tecnolò-
gica dels Sectors Manufacturers Tradicionals, 
una iniciativa alacantina que fomenta la col·la-
boració intersectorial50 a nivell nacional amb 
vista a millorar la innovació i la competitivitat 
de les indústries manufactureres.

Les exportacions són l’indicador escollit per valo-
rar el grau d’internacionalització i el significat 
econòmic del clúster. Al gràfic següent es recu-
llen els principals sectors valencians, tot tenint-ne 
en compte el pes a les exportacions espanyoles51, 
així com la importància de la representativitat 
entre les exportacions valencianes. El ceràmic, 
seguit del calçat, són els dos sectors més impor-
tants, amb el 86,7% i el 50% del valor de les 
exportacions sectorials nacionals, respectiva-
ment, resultat d’una intensa concentració de l’ac-
tivitat en verdaders districtes industrials (el cerà-
mic a la província de Castelló i el calçat a la 
província d’Alacant). A continuació es posicionen 
el sector del joguet i el del moble, amb una alta 
representativitat a nivell nacional (els dos per 
damunt del 20% de les exportacions), tot i que 
amb un pes relatiu reduït a escala autonòmica 
(el 0,8% i el 2,2% de les exportacions valencianes).

49	 En un espai emblemàtic del Port de València, resultat de la reutilització de les instal·lacions de la Copa Amèrica.
50	 Entre els associats hi ha diverses organitzacions que representen els clústers manufacturers alacantins del calçat, 
del tèxtil i del joguet.
51	  Tots estos sectors tenen una rellevància més gran que el pes de la Comunitat Valenciana en el total de les expor-
tacions o del PIB nacionals (10,4% i 9,5%, respectivament, per al 2014).
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plàstics), o pel significat estratègic a l’economia 
valenciana (energia). És important matisar que, 
malgrat que els clústers plantejats tenen una 
denominació sectorial, atesos els perfils o la com-
plexitat de la cadena de producció, generalment 
adquirixen un enfocament multisectorial.

A tall de síntesi, al mapa següent es localitzen els 
clústers identificats, així com les principals bau-
les, els centres tecnològics i de recerca i les princi-
pals associacions empresarials sectorials a partir 
dels quals s’han formulat.

El mapa permet de reconéixer el dinamisme del 
teixit empresarial valencià a l’hora d’organit-
zar-se en clústers (la majoria amb rang d’AEI), així 
com la rellevància dels centres tecnològics i de 
recerca en la seua definició i vocació innovadora. 
Del mapa també es desprén l’elevada concentra-
ció territorial a l’entorn de la capital valenciana, 
amb un pol molt destacat al Parc Tecnològic, a 
Paterna, seguit de la Ciutat Politècnica de la UPV, 

del districte industrial d’Almussafes i d’altres ini-
ciatives impulsades a la ciutat. Esta posició cen-
tral, unida a la rellevància dels suports del conei-
xement, ha afavorit les sinergies i l’eclosió 
d’aliances en sectors avançats, com ara la biotec-
nologia. Tanmateix, la puixança dels sectors tra-
dicionals que han apostat per les AEI a les provín-
cies d’Alacant i de Castelló contribuïx a reequilibrar 
el mapa de clústers autonòmic.
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Mapa dels clústers de la Comunitat Valenciana

Font:	Elaboració	pròpia.
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disposa d’una àrea de formació que atén les 
demandes del sector de l’automoció.

• Innovació Mobilitat, Automoció, Mitjans de 
Transport (iMAUT) es va crear el 2001 com a 
resultat de la col·laboració de cinc centres tec-
nològics a l’àrea de mobilitat, automoció i mit-
jans de transport. A l’àmbit de l’automoció, 
implementa la innovació a les empreses en els 
sistemes d’intercomunicació de vehicles amb 
l’entorn, alternatives energètiques i seguretat.

3.3.2. Clústers agroalimentaris  
i de biotecnologia alimentària

El sector agroalimentari disposa de recursos per 
potenciar iniciatives de clúster: qualitat i diversi-
tat d’un sector bolcat cap a l’exportació, recursos 
d’R+D+I especialitzats en biotecnologia, teixit 
associatiu i suport institucional.

A nivell autonòmic, l’Institut Valencià de Qualitat 
Agroalimentària (IVCA)54 té entre les seues come-
ses el foment dels productes de qualitat i super-
visa els organismes i consells reguladors de les 
nombroses denominacions d’origen (DOP) i d’al-
tres figures de protecció, que són crucials per 
generar valor afegit i per posicionar-se al mercat.

Pel que fa al teixit associatiu, la Federació Empre-
sarial d’Agroalimentació de la Comunitat Valen-
ciana agrupa 36 associacions que al seu torn 
representen 2.800 empreses (aproximadament 
el 70% del total del sector). FEDECOVA, a més de 
defensar els interessos del sector front a les 
administracions, promou la comercialització i la 
internacionalització de les empreses agroali-

3.3.1. Clúster d’automoció

Des dels anys setanta, la factoria de Ford a Almus-
safes ha sigut un vector de desenvolupament 
econòmic per a la Comunitat Valenciana. La 
indústria de l’automòbil i de components, a més 
de constituir-se com a primer sector exportador, 
representa al voltant del 9% del PIB autonòmic.

El clúster d’automoció va aparéixer el 2003 per 
iniciativa de l’Associació Valenciana de la Indús-
tria de l’Automoció (AVIA) amb l’objectiu de pro-
moure la competitivitat del sector de l’automòbil 
de la Comunitat Valenciana mitjançant el foment 
de la productivitat, de la formació de l’R+D+I i de 
la internacionalització, així com de la seua visibi-
litat en l’àmbit europeu. A més de la multinacio-
nal Ford, el clúster integra les empreses proveïdo-
res, que comprenen diversos sectors (metall-mecànic, 
plàstics, enginyeries, seguretat, logística, envasos i 
embalatge, i consultores), i que completen la 
cadena de valor del sector. Així mateix, per poten-
ciar la innovació entre les empreses, el clúster dis-
posa dels socis tecnològics següents:

• El Centre en Xarxa d’R+D+I en Enginyeria de 
l’Automòbil (CRIA) de la Universitat Politèc-
nica de València (UPV) és un referent a la 
transferència i als servicis tecnològics avan-
çats per al sector de l’automoció i integra 
diversos equips de recerca aplicada de la 
Comunitat Valenciana (entre d’altres, el Cen-
tre d’Investigació de Tecnologia de Vehicles de 
la UPV)52.

• La Fundació per al Desenvolupament i la Inno-
vació de la Comunitat Valenciana (FDI)53, 
resultat de l’aliança entre la Generalitat i Ford, 

52	 El CRIA integra huit grups de recerca aplicada per al sector de l’automoció: Centre d’Investigació en Gestió i Engi-
nyeria de Producció (CIGIP), Centre d’Investigació de Tecnologia de Vehicles (CITV), Departament d’Enginyeria Electrò-
nica (DIEO), Grup d’Enginyeria dels Processos de Fabricació (IPF), Grup d’Investigació en Reenginyeria, Organització, 
treball en Grup i Logística Empresarial (ROGLE), Institut de Biomecànica de València (IBV), Institut de Tecnologia de 
Materials (ITM), Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial (ai2).
53	 La Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana (FDI) va ser creada el 1998 per la 
Generalitat Valenciana en col·laboració amb FORD SA, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament científic, tèc-
nic i cultural de la societat. L’Àrea de Formació de la Fundació és a l’edifici del Centre de Formació de FORD España a 
Almussafes.
54	 Adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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nològica, inclòs a la iniciativa de Bioregió de Bio-
val, que s’analitza més endavant.

Així mateix, l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia 
d’Aliments (IATA), també ubicat al Parc Tecnolò-
gic, evidencia la polarització biotecnològica de la 
Comunitat. L’IATA, vinculat amb el CSIC, és un 
centre de recerca especialitzat en la ciència, la 
tecnologia i la biotecnologia dels aliments (parti-
cularment quant als aliments saludables), la 
principal carta de presentació del qual és el pres-
tigi aconseguit pels seus investigadors a nivell 
internacional.

Una altra de les apostes de biotecnologia alimen-
tària té un origen universitari. Es tracta del clús-
ter AGRI-FOOD, promogut a la Universitat Poli-
tècnica de València, i que agrupa la recerca 
agroalimentària de la universitat. La constitució 
d’este clúster el 2014 corona la llarga trajectòria 
de la UPV a l’hora de proporcionar solucions d’en-
ginyeria aplicades o orientades a les demandes 
del sector. En esta línia, la UPV disposa de diversos 
centres de recerca relacionats amb la biotecnolo-
gia i el sector agroalimentari: Institut Universitari 
d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament 
(Iu-IAD), Centre Avançat de Microbiologia d’Ali-
ments, Institut de Ciència i Tecnologia Animal 
(ICTA), Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de 
Plantes, Institut Agroforestal Mediterrani, Insti-
tut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat 
Valenciana. Les xifres exhibides (444 investiga-
dors, més de 4 milions d’euros anuals en finança-
ment públic i contractes amb empreses) són un 
exemple de la magnitud que assolix el clúster 
AGRI-FOOD UPV.

3.3.3. Clústers de biotecnologia, 
biomedicina i salut

En este grup s’identifiquen les diverses aliances 
en el camps de la biotecnologia mèdica i la salut 
aparegudes a la Comunitat Valenciana. Estos 
sectors es consideren vetes d’excel·lència pel seu 

mentàries valencianes, així com la competitivitat 
i la  innovació55.

Fins ara, l’única iniciativa identificada en sentit 
estricte amb el sector ha sigut el clúster agroali-
mentari de Xixona. És un projecte liderat per la 
Generalitat basat en la creació d’espai industrial 
(al Parc empresarial L’Espartal III de Xixona), però 
l’objectiu d’atraure empreses no s’ha materialit-
zat, cosa que posa en evidència el fracàs d’un 
clúster promogut des de dalt per part de l’Admi-
nistració.

Les iniciatives de clúster del sector alimentari 
que han fructificat estan vinculades bàsicament 
amb la biotecnologia. A grans trets, es distingix la 
biotecnologia “verda”, enfocada als aliments, de 
la biotecnologia “vermella”, especialitzada en la 
salut humana (com ara la biomedicina i la biofar-
macèutica, analitzades posteriorment), així com 
altres activitats (bioprocessos industrials, bioquí-
mica, etc.). Tanmateix, esta distinció és un poc 
arbitrària, considerant que sovint els centres bio-
tecnològics integren diversos camps de recerca 
aplicada.

L’Agrupació Empresarial per al Foment de la Bio-
tecnologia en la Indústria de l’Alimentació 
(AFBIA) és l’únic clúster a la Comunitat relacionat 
amb el sector alimentari que ha aconseguit el 
reconeixement d’AEI de referència nacional. L’AF-
BIA va aparéixer el 2007 amb l’objectiu de contri-
buir a millorar la competitivitat de la indústria 
espanyola de biotecnologia mitjançant la maxi-
mització dels potencials d’R+D+I de les organit-
zacions que integra en la generació de productes 
nous o d’aplicacions innovadores al mercat. L’Ins-
titut Tecnològic Agroalimentari (AINIA) ostenta 
la secretaria de l’associació. Per si mateix, l’AINIA, 
ubicat al Parc Tecnològic de València (a Paterna), 
és un dels principals centres del país en transfe-
rència de biotecnologia alimentària, que aglu-
tina més de 1.120 empreses del sector agroali-
mentari i afins. L’AINIA també és un centre de 
referència per a altres camps de recerca biotec-

55	 Per a esta comesa disposa del Departament d’Innovació (I-Creo), que fomenta la recerca i explora noves oportuni-
tats de negoci.
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traslladar els avanços de la recerca biomèdica a 
la pràctica clínica.

• Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica (FiSABIO)57. Impulsa la 
recerca tecnicocientífica sanitària i biomèdica 
a la Comunitat Valenciana. Disposa d’una 
plantilla de 93 treballadors d’estructura, més 
un nombre variable aproximat de 200 investi-
gadors vinculats amb diversos projectes de 
recerca.

La Comunitat Valenciana també és un referent 
en el camp de l’oncologia a nivell nacional i euro-
peu. Pel que fa a això, a més dels hospitals públics, 
la Fundació Institut Valencià d’Oncologia (IVO) és 
l’únic centre del país de caràcter privat i sense 
ànim de lucre amb una assistència integral del 
càncer (prevenció, diagnòstic, tractament, recerca 
i docència). L’IVO destaca per la seua llarga trajec-
tòria, que va començar el 1976, pels seus equips 
humans i pels mitjans tecnològics i estructurals 
proporcionats al complex hospitalari. Així mateix, 
l’IVO és un referent en anàlisis genètiques mo -
leculars, assaigs clínics de nous fàrmacs oncolò-
gics i tècniques quirúrgiques.

El protagonisme de la Universitat Politècnica de 
València en la tecnologia de la salut s’explica per 
la rellevància dels centres de recerca integrats a 
la Ciutat Politècnica de la Innovació. Per estimu-
lar les sinergies, el Centre en Xarxa d’Enginyeria 
Biomèdica agrupa sis entitats d’R+D+I de la UPV 
en este camp, és a dir: biomecànica, biomaterials, 
bioelectrònica, bioanalítica, imatge mèdica, radio-
física i TIC aplicades a la medicina. Entre tots els 
centres de recerca hi destaca l’Institut de Biome-
cànica de València (IBV), una iniciativa conjunta 
entre la Generalitat (a través de l’IVACE) i la UPV, 
que des del 1976 estudia el comportament del 
cos humà i la seua relació amb l’entorn, i que 
canalitza la transferència tecnològica en diverses 

caràcter innovador, per la seua capacitat per 
generar i atraure talent, i per la seua projecció 
internacional. Tant per l’oferta formativa, com pel 
personal i els centres de recerca, les universitats 
han actuat com a vectors de les diverses propos-
tes de col·laboració; per exemple, la Bioregió defi-
nida per l’Associació BIOVAL o l’Associació per a la 
Cura de la Qualitat de Vida (CVIDA).

BIOVAL es va crear el 2006 amb la finalitat d’inte-
grar les empreses, els centres de recerca, les univer-
sitats i els hospitals relacionats amb la biotecnolo-
gia, particularment a l’àmbit de la biomedicina56. El 
seu objectiu principal és potenciar la competitivitat 
del teixit empresarial i posicionar internacional-
ment l’anomenada Bioregió valenciana. Per a això, 
estimula en xarxa les sinergies i la transferència de 
la recerca aplicada. Com a mostra del protagonisme 
universitari, la seu de BIOVAL és al Parc Científic de 
la Universitat de València i entre els seus associats 
també es troba la Universidad Católica de Valencia. 
BIOVAL també hi sobreïx per l’entramat hospitalari 
i d’R+D+I articulat en les entitats següents:

• Institut d’Investigació Sanitària (IIS). Promou la 
recerca biomèdica d’excel·lència a l’Hospital La 
Fe de València. Es posiciona entre els cinc pri-
mers centres de referència al sector biomèdic 
espanyol, amb vint grups de recerca acreditats i 
una plantilla de més de 200 professionals.

• Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF). 
S’ocupa de la recerca bàsica i aplicada en medi-
cina regenerativa, nous fàrmacs i biomedicina. 
Disposa d’un equip multidisciplinari d’uns 300 
professionals.

• Institut d’Investigació Sanitària (INCLIVA). Ar-
ticula la recerca i la política científica a l’Hospi-
tal Clínic Universitari de València, a l’Hospital 
de la Malva-rosa i al Departament de Salut 
València Clínic-Malva-rosa. El seu objectiu és 

56	 Tot i que també integra empreses i entitats relacionades amb la biotecnologia d’aliments, com ara l’Institut Tecno-
lògic Agroalimentari (AINIA).
57	 Resultat de la integració de sis entitats públiques dedicades a la recerca i l’assistència: FiSABIO, Centre Superior 
d’Investigació en Salut Pública (CSISP), Fundació Oftalmològica del Mediterrani (FOM), Fundació de l’Hospital Uni-
versitari Dr. Peset, Fundació de l’Hospital General Universitari d’Alacant i Fundació Hospital General Universitari 
d’Elx.
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projecció internacional de les seues empreses són 
exemples d’este dinamisme assolit, de manera que 
el clúster ceràmic espanyol s’identifica amb Caste-
lló. La llarga tradició associativa del sector, junta-
ment amb l’aposta a llarg termini per la innovació i 
la tecnologia, han sigut les claus d’este èxit.

En primer lloc, el sector està representat des 
del1977 per l’Associació Espanyola de Fabricants 
de Rajoles i Paviments Ceràmics (ASCER), hereva 
d’altres organitzacions castellonenques de la 
indústria de la rajola anteriors, que es remunten 
als anys quaranta. L’any 2007, l’ASCER va impulsar 
un departament d’R+D+I (amb el suport del pro-
grama i creo de la Generalitat Valenciana) i un pla 
estratègic per al sector ceràmic espanyol, a partir 
del qual s’ha obtingut la distinció d’AEI per part 
de MINETUR. A més de l’ASCER, formen part de 
l’AEI prop de quaranta empreses i l’Institut de 
Tecnologia Ceràmica (ITC). Considerant les línies 
estratègiques que s’han traçat, s’aposta per la 
innovació empresarial, tant als productes com 
als processos, i en paral·lel, per refermar el lide-
ratge internacional. A més, per a la promoció i la 
comercialització exteriors, el sector es recolza en 
el Pla de Promoció Sectorial cofinançat amb 
l’ICEX.

El clúster ceràmic es completa amb l’Institut de 
Tecnologia Ceràmica (ITC), que es remunta al 1969 
i que és el resultat de l’aliança entre l’Associa-
ció d’Investigació de les Indústries Ceràmiques 
(AICE) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), on 
es troba l’Institut. La col·laboració universitat 
empresa ha incentivat l’R+D+I i la competitivitat 
del sector ceràmic. Al seu torn, a través de l’Ob-
servatori Ceràmic, l’ITC disposa d’un potent 
recurs de vigilància estratègica per anticipar-se a 
les tendències del mercat i per incorporar noves 
tecnologies i adaptacions mediambientals. La 
UJI, a més, proporciona al clúster ceràmic una for-
mació especialitzada (grau en enginyeria quí-
mica ceràmica, un màster i un doctorat).

Un altre agent estretament compromés amb el 
clúster ceràmic és la Cambra de Castelló. Entre les 

activitats empresarials (automoció, hàbitat, indu-
mentària, dependència, rehabilitació, salut labo-
ral, etc.). Així mateix, l’IBV ha impulsat l’Associa-
ció per a la Cura de la Qualitat de Vida (CVIDA), 
reconeguda com a AEI. D’esta manera, l’IBV i l’As-
sociació CVIDA són un referent en el desenvolu-
pament de tecnologies i de servicis aplicats per a 
les empreses i per a les administracions públi-
ques dins d’un sector de la cura de la qualitat de 
vida que es troba en plena expansió.

Si tenim en compte l’amplitud d’organismes i 
d’agents involucrats en al biotecnologia, en la 
biomedicina i en la salut, són de gran interés 
iniciatives integradores com ara l’Associació 
valenciana per a la promoció de projectes d’in-
vestigació científica (I2CV). Esta associació cre-
ada el 2015 reunix les universitats (UPV i UV) i 
l’IBV, així com CVIDA i BIOVAL-Bioregió, amb 
l’objectiu de fomentar la col·laboració institu-
cional per maximitzar els recursos i propiciar 
projectes conjunts. VIT Salut és una altra plata-
forma integradora rellevant. Promoguda per 
l’Ajuntament de València el 2006 (a través de la 
Fundació InnDEA)58, constituïx una extensa 
xarxa de cooperació per a la transferència de 
tecnologia. Per a això, les seues activitats pro-
mouen la cooperació i la visibilitat de l’R+D+I 
generades a la xarxa, que augmenten les opor-
tunitats d’inversió i de negocis del sector 
valencià de ciències i tecnologies de la salut. 
Entre els seus membres hi ha 160 empreses 
relacionades amb la biotecnologia i amb la 
salut, i 29 entitats vinculades amb universitats 
i amb centres de recerca, tant de l’àmbit auto-
nòmic com del nacional.

3.3.4. Clúster ceràmic

El clúster ceràmic representa la culminació d’un 
procés de concentració i d’especialització d’esta 
activitat a la província de Castelló, que configura un 
autèntic districte industrial de l’estil dels DI del nord 
d’Itàlia. El lideratge a Espanya (al voltant del 87% del 
total del valor de les exportacions nacionals) i la 

58	Entre els seus patrons hi trobem els següents: Generalitat Valenciana, Cambra de València, Universitat Politècnica 
de València, Universitat de València i Fira de València.
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(Institut Tecnològic del Calçat i Connexes), FiCE 
(Federació d’Indústries del Calçat Espanyol) i C2i2 
(Calçat, Components, Innovació i Investigació) i el 
2009 va adquirir la categoria d’AEI, cosa que afavo-
rix el foment de la competitivitat del teixit 
empresarial mitjançant la innovació, la millora de 
la gestió i la internacionalització. El fet que este 
clúster, amb un radi d’acció que comprén el con-
junt d’Espanya, es trobe a Elda (anomenada la 
“capital del calçat”) revela la significació que ha 
assolit este sector a les comarques del Vinalopó. 
També a Elda, l’INESCOP és el principal actiu d’R+D+I 
del clúster. Des del 1971 s’encarrega de potenciar la 
innovació al teixit productiu del calçat i afins. En 
este sentit, oferix a les empreses associades (apro-
ximadament, 600) servicis avançats de recerca, 
transferència tecnològica, gestió, moda i disseny, 
qualitat i medi ambient.

Les altres entitats rellevants vinculades amb el 
clúster del calçat corresponen a diverses asso-
ciacions empresarials, entre d’altres: l’AVECAL 
(Associació Valenciana d’Empresaris del Calçat), 
que és l’interlocutor autonòmic amb la Federa-
ció d’Indústries del Calçat Espanyol; C2i2, que és 
una agrupació d’empreses de calçat, de compo-
nents i de programari que participa en projectes 
de recerca i d’innovació a escala nacional, euro-
pea i internacional; i l’AEC (Associació Nacional 
d’Empreses Auxiliars del Calçat), que completa 
la cadena de valor productiu del sector. En l’àm-
bit acadèmic, el compromís de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx amb el sector s’aprecia 
en iniciatives com ara la Càtedra Institucional 
del Calçat Sant Crispí, amb l’ambiciós objectiu 
d’aconseguir que esta indústria siga un referent 
en la recerca i la tecnologia a escala nacional i 
internacional.

3.3.6. Altres clústers

En este grup s’hi inclouen alguns sectors que han 
assolit una estructura de clúster o AEI, on la 
Comunitat Valenciana té un elevat grau d’especia-
lització, malgrat que per la seua mida tinguen 
menys rellevància a l’economia autonòmica. En 
estes circumstàncies es troben els clústers del 
joguet i del moble. A continuació, s’analitzen 

activitats promogudes per la Cambra hi destaca 
QUALICER, un congrés mundial dedicat al sector 
del recobriment ceràmic que se celebra cada dos 
anys. QUALICER, a banda de convertir-se en un dels 
esdeveniments internacionals més prestigiosos 
del sector, és una eina per divulgar els avanços en 
els processos de producció i de cadena de valor de 
la indústria del recobriment ceràmic. També en 
l’àmbit de la internacionalització, mitjançant 
CEVISAMA a la Fira de València, el clúster ceràmic 
té un valuós actiu. Es tracta de la plataforma inter-
nacional de negoci per excel·lència per a la indús-
tria ceràmica espanyola, a banda de ser punt de 
trobada i d’intercanvi d’idees i de sinergies amb 
altres sectors afins (Cevisama Lab).

3.3.5. Clúster del calçat

El calçat és un dels altres sectors en què més s’es-
pecialitza l’economia valenciana, amb un elevat 
grau de concentració empresarial a nivell nacio-
nal a les comarques alacantines del Vinalopó 
(amb centres més destacats a Elda i a Villena) i la 
seua prolongació fins a Elx. El calçat és, junta-
ment amb el sector de l’automoció i el ceràmic, el 
sector industrial amb una estructura de clúster 
més definida. Es tracta d’un sector molt diversifi-
cat, tant pels tipus de calçat com per les diferèn-
cies del teixit empresarial per la posició a la 
cadena de producció o de comercialització. El sec-
tor s’ha enfrontat a forts ajustaments de la pro-
ducció provocats per la competència internacio-
nal i per processos d’externalització, i s’ha 
especialitzat en productes de més qualitat i amb 
valor afegit, amb la qual cosa ha assolit els últims 
anys un gran dinamisme exportador. La diversifi-
cació també ha sigut una estratègia seguida per 
part de les empreses, cosa que ha contribuït a 
desenvolupar altres focus manufacturers de pro-
ductes afins i indústries auxiliars.

En este sector, la cooperació de les empreses és 
crucial per superar les limitacions de la mida xico-
teta i per fer front a l’aposta per la qualitat, per la 
innovació en materials, dissenys i processos i per la 
internacionalització de les empreses. Amb estos 
objectius, el 2008 es va constituir el Clúster Calçat 
Innovació per iniciativa conjunta de l’INESCOP 
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A banda de la Vall del Joguet, a la Comunitat 
Valenciana també son rellevants les empreses 
relacionades amb el sector de la infantesa (pueri-
cultura i moda infantil, entre d’altres). De fet, 
l’agrupació d’estes empreses ha assolit el rang 
d’AEI a nivell nacional a través de l’Associació d’Em-
preses Innovadores de la Infància, amb seu a la 
capital valenciana. Juntament amb les empreses, 
este clúster de la infantesa integra diversos cen-
tres tecnològics en consonància amb la seua 
dimensió multisectorial (AIJU, AITEX i IBV), que 
afavorixen la innovació al sector.

clúster del moble i af ins
L’Associació d’Investigació i Desenvolupament de 
la Indústria del Moble i Afins (AIDIMA), que, com 
en el cas anterior, està vinculada amb un centre 
tecnològic (Institut Tecnològic del Moble, Fusta, 
Embalatge i Afins), ha assolit un estatus d’AEI. 
L’AIDIMA, ubicada al Parc Tecnològic de València, es 
va constituir el 1994 i s’ha convertit en un centre 
de referència nacional i internacional per al sector 
del moble i afins, tot afavorint la innovació i la 
transferència tecnològica de les empreses associa-
des. A més de l’AIDIMA, un altre referent a la 
Comunitat Valenciana és l’ANIEME (Associació 
Nacional d’Industrials i Exportadors de Mobles 
d’Espanya), amb una llarga trajectòria de més de 
trenta anys de suport a l’exportació i a la internacio-
nalització de les empreses del sector del moble.

clúster metall-mecànic
El sector metall-mecànic es caracteritza per una 
dispersió territorial més elevada, per l’heteroge-
neïtat de les seues activitats i per una rellevància 
exportadora menor, però amb un paper impor-
tant a la cadena de valor de les principals activi-
tats industrials. Com a mostra d’esta importàn-
cia, el sector disposa d’una AEI, l’Agrupació 
Empresarial per a la Innovació en els Processos 
Productius de Metall i Afins, més coneguda com 
a VALMETAL60, integrada per 174 empreses i orga-
nismes vinculats amb el sector metall-mecànic 
de la Comunitat Valenciana. Així mateix, el 
potencial innovador del clúster es concreta en 

altres iniciatives de tipus clúster el valor de les 
quals radica en el caràcter transversal o de suport 
a altres activitats industrials (metall-mecànic, 
tèxtil, plàstic, envasos i afins, i energia).

clústers del joguet i la infantesa
El sector del joguet és una de les activitats manu-
factureres característiques del teixit industrial 
alacantí, tot i que pel que fa a la mida no té la 
rellevància del calçat. El sector ha patit un greu 
ajustament, com posa en relleu la seua quota 
decreixent a les exportacions valencianes (d’un 
1,6% el 2000 a tan sols un 0,8% el 2014), així com 
la disminució del pes al conjunt de les exporta-
cions del sector a Espanya (un 24,2% el 2014, 
catorze punts menys que el 2000). La intensa 
competència internacional, tant quant als costos 
com quant als productes i a les marques, ha 
repercutit en este retrocés, malgrat que els 
últims anys hi ha hagut una recuperació (entre el 
2009 i el 2014, les exportacions es van incremen-
tar en un 35,9%, més de dotze punts més que la 
mitjana espanyola). A més, el procés de cohesió 
del sector s’ha refermat el 2012 amb la constitu-
ció d’una AEI, anomenada Clúster d’Empreses 
Innovadores de la Vall del Joguet. D’esta manera, 
el clúster del joguet s’identifica amb un espai 
geogràfic d’alta concentració d’empreses del sec-
tor, la Foia de Castalla (on a més d’Ibi, conside-
rada la “capital del joguet”, s’hi integren els muni-
cipis d’Onil, Tibi i Castalla). Este clúster es planteja 
com una oportunitat perquè augmente la pro-
ductivitat de les empreses relacionades amb el 
joguet mitjançant la innovació en el disseny, 
l’augment de la presència comercial exterior i la 
millora de l’eficiència de la gestió i dels processos 
productius. El clúster del joguet té amb l’Institut 
Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci (AIJU)59, 
creat el 1985, un aliat estratègic per implementar 
i desenvolupar projectes d’R+D+I i la transferèn-
cia tecnològica que genere valor a les empreses, a 
més d’ampliar les vetes de mercat i les relacions 
multisectorials. També a Ibi hi ha la seu de l’Asso-
ciació Espanyola de Fabricants de Joguets (AEFJ), 
que aglutina les empreses més representatives 
del sector del joguet a Espanya.

59	  Associació d’Investigació de la Indústria del Joguet, Connexes i Afins, identificada amb l’Institut Tecnològic.
60	 Iniciativa liderada per FEMEVAL, Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana.
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especialitzada. En esta línia, la Comunitat té altres 
recursos que reforcen la dimensió del clúster: AIM-
PLAS, que gestiona l’Institut Tecnològic del Plàstic 
ubicat al Parc Tecnològic de València i l’Associació 
Valenciana d’Empresaris del Plàstic (AVEP). Quant 
al sector dels envasos, embalatge i afins, també 
assolix la categoria d’AEI, cosa que s’ha materialit-
zat en una estratègia de clúster, el CENECV61, la 
tasca d’innovació del qual té el suport de l’Institut 
Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística 
(ITENE).

clúster d’energia
L’energia no és un sector rellevant pel que fa a 
l’exportació, i el desenvolupament d’energies 
alternatives ha tingut a la Comunitat Valenciana 
un impacte menor que en altres comunitats 
autònomes. Tanmateix, l’energia disposa alhora 
de grans empreses i es percep com un factor 
essencial en la competitivitat del teixit productiu 
valencià. En este sentit, la constitució del Clúster 
de l’Energia de la Comunitat Valenciana (CECV), 
que integra a través d’una AEI les principals 
empreses energètiques62 i altres agents de la tri-
ple hèlix (la Generalitat mitjançant l’IVACE i tres 
universitats, UPV, UA i UJI), es presenta com a pla-
taforma per dinamitzar el sector i generar projec-
tes d’R+D+I. No obstant això, encara és una inicia-
tiva embrionària, més aviat associada a un lobby 
sectorial, pendent de desenvolupament.

A banda del clúster, la Comunitat Valenciana dis-
posa d’altres recursos relacionats amb l’energia. 
Així, l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), inclòs 
a la xarxa REDIT, és una iniciativa conjunta de 
l’IVACE i de la UPV que proporciona servicis avan-
çats d’R+D+I a les empreses i als organismes 
públics en diversos camps d’aplicació (smart	
grids, vehicles elèctrics, emmagatzematge ener-
gètic, energies renovables, green	building, efi-
ciència a la indústria, smart	 metering, etc.). A 
l’àmbit local hi destaca VIT Energia (València 
Innovació i Tecnologia), una xarxa d’innovació al 
voltant del sector energètic promoguda per 
l’Ajuntament de València.

l’Institut Tecnològic Metallmecànic (AINMME), 
inclòs a la xarxa REDIT, que contribuïx a millorar 
la competitivitat de les empreses del sector i 
afins mitjançant activitats d’R+D+I.

clúster tèxtil
El tèxtil és un dels sectors manufacturers madurs 
que, malgrat un pronunciat ajustament, encara 
manté un relatiu significat industrial, particular-
ment a la zona d’Alcoi. Juntament amb l’aposta 
per la qualitat i per la internacionalització de les 
empreses, la innovació de productes i la diversifi-
cació cap a altres aplicacions industrials són els 
reptes principals del sector. Per a això, disposa del 
seu propi centre tecnològic i la seua pròpia AEI, 
corresponent a l’Associació d’Investigació de la 
Indústria Tèxtil (AITEX). Este centre tecnològic 
ubicat a Alcoi s’ocupa des del 1985 d’estimular la 
transferència tecnològica a la cadena de valor del 
tèxtil i d’altres sectors d’aplicació, a més d’incor-
porar funcions de certificació (amb el segell 
Made	in	Green) i un observatori estratègic per al 
sector. A nivell associatiu, Ontinyent és l’altra 
localitat de referència, on es troba l’Associació 
d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana 
(ATEVAL). Així mateix, el desenvolupament del 
sector a la Comunitat té un actiu en la moda 
valenciana, on destaca l’Associació de Dissenya-
dors de Moda Valencians (DIMOVA) i els estudis 
de moda a Barreira A+D.

clústers del Plàstic, envasos i af ins
En este diversificat grup d’activitats, amb diverses 
connexions intersectorials, es poden identificar 
dos iniciatives de tipus clúster vinculades amb les 
aplicacions del plàstic i de la indústria d’envasos i 
afins. En el primer cas, un referent per a la innova-
ció del sector del plàstic es troba a l’Associació 
Clúster d’Agrupació Espanyola d’Indústries de 
compòsits (AESICOM), creada el 2005 i que ha 
adquirit el rang d’AEI. La seua missió és represen-
tar les empreses de plàstics reforçats en l’àmbit 
nacional i europeu, i millorar la capacitat competi-
tiva del sector a través de l’R+D+I i la formació 

61	  Clúster d’Innovació en Envàs i Embalatge de la Comunitat Valenciana.
62	 Iberdrola, BP Oil España, Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica de España i UBE Chemical.
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senta un 1,0% respecte del PIB. L’esforç en R+D 
ajustat pel PIB corresponent és modest a la 
regió valenciana, considerant que es posiciona a 
la zona mitjana del rànquing de les comunitats 
autònomes espanyoles (sisena posició), que en 
conjunt no es distingix a les lligues de països 
avançats per la seua bona posició, precisament. 
A Espanya, este rànquing està liderat pel País 
Basc i Navarra, amb un esforç equivalent al 2,1% 
i a l’1,8% del seu PIB el 2014, respectivament. Si 
ho relativitzem pel nombre d’habitants de la 
comunitat corresponent, la Comunitat Valen-
cia na empitjora lleugerament la seua posició 
relativa i ocupa la huitena posició del rànquing, 
amb una despesa en R+D per habitant d’aproxi-
madament 203,1 euros el 2014. El País Basc 
lidera de nou este rànquing (596,37 euros/habi-
tant), seguit en este cas de la Comunitat de 
Madrid (514,6 euros/habitant).

Al gràfic següent es relaciona la despesa en R+D 
per	capita i el nombre d’empleats en este sector 
respecte del total en cadascuna de les regions 
espanyoles. Com es pot observar, la Comunitat 

3.4. Societat del  
coneixement
Els agents de la Comunitat Valenciana són cada 
volta més conscients del repte que suposa apro-
ximar-se al nivell de competitivitat de les re - 
gions que són a l’avantguarda d’Europa i mesura 
amb preocupació la distància que els separa 
d’estos referents. Una de les millors maneres 
d’assolir estos nivells és mitjançant el reforç de 
la innovació, de la recerca i del desenvolupa-
ment. Als epígrafs següents analitzarem el com-
portament de la despesa en R+D, així com els 
principals recursos de què disposa el Sistema 
Valencià d’Innovació i la forma d’este sistema 
institucional.

3.4.1. L’esforç en R+D

La despesa en R+D de la Comunitat Valenciana 
se situa al voltant de 1.011,35 milions d’euros el 
2014 (última dada disponible), cosa que repre-
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tre que la despesa a Espanya es va reduir un 1,5% 
respecte del 2013, a la Comunitat Valenciana va 
augmentar un 1,3%.

Amb dades del 2013 (última dada disponible 
per a la qual es pot realitzar la comparativa 
internacional), l’esforç en R+D de la Comunitat 
Valenciana (1,0% sobre el PIB), igual que a la 
majoria de les comunitats espanyoles, ha sigut 
obertament insuficient per atrapar les regions 
europees més avançades, com ara el Brabant 
Való (Bèlgica) o Braunschweig (Alemanya) 
(11,4% i 7,3% sobre el seu PIB, respectivament). 
Estes regions continuaran mantenint o ocu-
pant les primeres posicions del rànquing d’in-
novació en el futur immediat (vegeu l’epígraf 
3.1), considerant que els rendiments de la des-
pesa en R+D s’apreciaran a mitjà termini. Així 
mateix, la despesa en R+D valenciana és lluny 
de la mitjana europea (2,0% sobre el PIB). En 
este sentit, és important recuperar els ritmes 
de creixement previs a la crisi perquè esta des-
pesa siga equiparable com a mínim amb la rea-
litzada a la mitjana d’Europa.

Valenciana se situa per baix de la mitjana nacio-
nal, tant pel que fa a la despesa en R+D per habi-
tant com pel que fa al percentatge de personal 
ocupat en R+D sobre el total de l’ocupació. Per 
igualar-se amb comunitats com el País Basc, la 
Comunitat Foral de Navarra o la Comunitat de 
Madrid caldria augmentar la despesa en R+D, 
així com el nombre de treballadors dedicats a 
estes activitats. Per descomptat, este esforç 
repercutiria de manera positiva en l’economia 
regional.

L’evolució de la despesa en R+D de la Comunitat 
Valenciana ha seguit la mateixa tendència que al 
conjunt d’Espanya, tot i que ha crescut amb 
menys intensitat que la mitjana. Entre 2004 i 
2014, la despesa s’ha incrementat un 38,2% a la 
regió, respecte al 43,3% de la mitjana nacional. 
Tanmateix, l’esforç en R+D de la Comunitat 
Valenciana ha sigut un poc menys vulnerable al 
període de crisi, considerant que, mentre al con-
junt d’Espanya la inversió s’ha reduït des del 
2007 un 3,9%, a la Comunitat Valenciana ha aug-
mentat un 3,5%. Destaca el fet que el 2014, men-
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valencianes ocupen posicions avançades quant a 
publicacions i productivitat científica, totes per 
damunt de la mitjana espanyola. Les empreses pri-
vades, per la seua banda, van assumir una part 
també important de la despesa en R+D (40,9%) i 
van augmentar-ne la despesa respecte del 2013, 
mentre que les administracions públiques (12,2%) 
van realitzar una contribució relativa més xicoteta 
que la mitjana espanyola. Esta estructura de la des-
pesa posa de manifest el suport a la innovació de la 
regió valenciana.

La comparativa europea publicada a l’últim informe 
Regional	Innovation	Scoreboard situa la Comuni-

Tan important com conéixer el volum de despesa 
en R+D i la seua evolució al llarg del temps és detec-
tar quins agents intervenen en este procés i quin és 
l’esforç relatiu que realitzen. La distribució de la des-
pesa de la regió valenciana és diferent de la del con-
junt nacional. A la Comunitat Valenciana, el gran 
pes el suporta l’ensenyament superior, seguit del 
sector privat a través de les empreses i les entitats 
sense ànim de lucre i, finalment, la menor despesa 
en R+D correspon a les administracions públiques. 
El 2014, quasi la mitat (46,9%) de la despesa en 
innovació i desenvolupament la van dur a terme les 
universitats valencianes. El dinamisme de l’activitat 
científica de la regió és notori. Les cinc universitats 
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tat Valenciana com a “Innovadors líders”, igual 
que la resta de regions espanyoles, tret del País 
Basc i Navarra, que es classifiquen com a “Segui-
dors d’innovació”, i les Illes Balears, que es troben 
entre les regions classificades com a “Innovadors 
modestos”. En este informe les regions europees 
es mostren agrupades per: líders, seguidores, 
nivell d’innovació moderat i, finalment, nivell 
d’innovació modest. En este sentit, emular les 

pràctiques de les regions líders europees es 
postula com una de les mesures més recomana-
bles que podria implementar la regió valenciana. 
Per a això cal identificar tanmateix els aspectes 
que afavorixen la innovació empresarial, així com 
els que poden entorpir-la, de manera que les 
mesures que s’hi articulen vagen en la direcció 
de potenciar les primeres i corregir les segones 
(vegeu el requadre 8).
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Rol que exercixen les regions en matèria d’innovació (2014)

Font:	Innovation	Union	Scoreboard	2014.
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Percepció de l’entorn per augmentar la despesa en R+D i avançar en el procés 
de digitalització de les empreses de la Comunitat Valenciana

L’últim informe Regional	Innovation	Scoreboard 2014 (Comissió Europea) recull una desagregació 
regional de l’esforç de les empreses en R+D amb puntuacions assignades a diverses dimensions 
de la innovació, com ara el percentatge de pimes que innoven en productes i en processos, el 
percentatge de pimes que han fet una sol·licitud de patents a l’EPO (Oficina Europea de Patents) 
o la despesa en R+D que realitzen. Estos indicadors permeten de fer una comparativa de la 
Comunitat Valenciana amb un grup de regions europees líders en diverses matèries relaciona-
des amb la innovació63. D’esta manera, és possible de percebre la proximitat o la llunyania rela-
tiva de la regió a esta frontera de la innovació a la Unió Europea i de detectar quins són els 
àmbits en què hauria de millorar.

El resultat és una posició desfavorable en tots els aspectes, tret de la població amb educació 
superior. Esta evidència apunta clarament a l’educació com a condició necessària però molt 
insuficient per a una execució satisfactòria en matèria d’innovació.

La bretxa més significativa s’observa en l’escàs nombre de pimes que innoven en productes i en 
processos i de pimes que han internalitzat la despesa en R+D. Tanmateix, pel que fa a este últim 
punt, cal tindre en compte l’important paper que exercixen els clústers sectorials existents a la 
regió i que s’han analitzat anteriorment a la secció 3.4 d’este informe. La concentració dels recur-
sos financers i humans necessaris per emprendre este tipus d’inversió no només diluïx el cost 
que assumirien les empreses si realitzaren esta funció per compte propi, sinó que els permet de 
beneficiar-se dels resultats de la innovació una volta s’instauren les unitats d’innovació corres-
ponents al si de les empreses.

63	 Bayern, Berlín, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz i Thürin-
gen a Alemanya, Etela-Suomen i Länsi-Suomen a Filàndia, Île de France a França, South Neherlands als Països Baixos, 
Estocolm, Östra Mellansverige, Sydsverige i Vatsverige a Suècia, East of England i South East al Regne Unit.

Anàlisi comparativa de la Comunitat Valenciana respecte de les regions europees 
líders en innovació (2014)
indicadors normalitzats respecte de la mitjana europea

Font: Regional Innovation Scareboard.
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Requadre 8. Percepció de l’entorn per augmentar la despesa en R+D i avançar 
en el procés de digitalització de les empreses de la Comunitat Valenciana

D’altra banda, la interacció de la digitalització a les activitats productives permet d’aconseguir 
guanys d’eficiència mitjançant l’estalvi de temps i de costos, cosa que es traduïx en una produc-
tivitat per treballador més elevada.

La digitalització té la característica de ser transversal i, tot i que els seus angles no faciliten la 
definició del perímetre i la identificació del canal a través del qual és determinant per a la pro-
ductivitat, més avall es proposa un enfocament que abasta totes les activitats i tots els protocols 
relacionats amb una digitalització genuïna de les activitats productives o de servicis.

D’entre tots els indicadors analitzats, la Comunitat Valenciana presenta una millor posició rela-
tiva a la mitjana nacional en el percentatge d’ocupats amb formació en TIC al si de les empreses 
i en el percentatge d’empreses que emeten i reben factures electròniques, tot i que en els dos 
indicadors la penetració de la digitalització encara siga molt modesta. Per això caldria imple-
mentar mesures orientades a l’esmena d’esta debilitat.

La pitjor posició de la Comunitat Valenciana a les variables més divergents amb la mitjana espanyola 
l’ocupen el percentatge d’empreses que fan servir la informàtica en núvol per a l’emmagatzematge 
de fitxers, el percentatge d’empreses que utilitzen ordinadors amb accés a Internet per a finalitats 
empresarials, així com les xarxes socials per a la difusió de continguts multimedia i, finalment, la 
proporció d’empreses que fan la declaració electrònica d’impostos. En estos casos, seria recomanable 
dissenyar mesures orientades a impulsar el grau de digitalització de les empreses valencianes, per-
què, altrament, quedaran endarrerides en el ràpid desenvolupament del mercat digital.

Anàlisi comparada de la Comunitat Valenciana respecte de la mitjana espanyola
en digitalització empresarial (2014)
% total d’empreses

Font: Regional Innovation Scareboard.
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3.4.2. L’esforç en innovació 
empresarial

El nombre d’empreses i la intensitat amb què 
realitzen les tasques d’innovació són bons indica-
dors del grau de maduresa i del potencial de crei-
xement de les empreses de la regió, per la qual 
cosa convé caracteritzar-ne l’evolució durant els 
últims anys. El 2014 (última dada disponible), el 
nombre d’empreses valencianes que van innovar 
va ser de 1.780, cosa que representa el 0,54% del 
total d’empreses (el 0,50% al conjunt nacional). 

L’esforç en R+D ajustat pel PIB, així com la despesa de la Comunitat Valenciana, realitzada principal-
ment per les universitats valencianes, encara és lluny d’igualar-se al de les regions europees 
d’avantguarda, sobretot en matèria de pimes que innoven en productes i processos. Així mateix, la 
penetració de la digitalització a l’economia valenciana és escassa en comparació de la resta 
d’economies espanyoles. Apostar per l’esforç innovador i la digitalització suposaria una millora de 
l’economia regional pel que fa als guanys de productivitat i de competitivitat.

Des del 2009, el nombre d’empreses innovadores 
ha seguit una tendència decreixent i s’ha reduït 
tant a la Comunitat Valenciana com al conjunt 
d’Espanya a una taxa mitjana anual del 15,3% en 
ambdós casos. El 2014 es reduïx la caiguda del 
nombre d’empreses innovadores tant a la Comu-
nitat Valenciana com a Espanya, per la qual cosa 
seria previsible que el 2015 s’haja revertit esta 
tendència. La forta volatilitat d’este indicador 
delata l’escassa permanència (i la vulnerabilitat) 
de les empreses innovadores en este col·lectiu, 
fora d’això xicotet.
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la despesa en R+D sobre el PIB. Mentre que esta 
despesa es va reduint des del 2010 a la resta 
d’empreses, les d’alta tecnologia fan un esforç 
creixent.

Quant a la comparativa amb la resta de comuni-
tats, el 2014 (última dada disponible), la Comu-
nitat Valenciana ocupa la setena posició al ràn-
quing de despesa en R+D als sectors d’alta 
tecnologia, quan al rànquing del total de sectors 
ocupava la sisena posició.

Pel que fa al personal destinat a activitats 
d’R+D, la regió perd una posició i passa a ocu-
par la vuitena posició al rànquing nacional, 
amb un 0,23% de les persones ocupades desti-
nades a estes activitats. Esta dada continua 
estant molt lluny de la primera regió espa-
nyola, el País Basc, que destina un 1,00% del 
seu personal a la recerca en els sectors d’alta 
tecnologia.

Al gràfic següent podem observar l’evolució de la 
intensitat de la innovació a les empreses valencia-
nes i al conjunt d’Espanya durant els últims anys. 
La inversió de les empreses valencianes presenta 
una volatilitat (en relació amb la xifra de negoci) 
significativament més elevada que la mitjana 
nacional, novament a causa del reduït nombre 
d’empreses innovadores. Durant tot el període 
considerat, les empreses de la Comunitat Valen-
ciana que innovaven hi destinaven menys recur-
sos que la mitjana espanyola. Malgrat l’augment 
de la despesa en activitats innovadores del 92,0% 
interanual el 2013, el 2014 es torna a la tendència 
que se seguia fins el 2012. En este sentit, les empre-
ses valencianes que innovaven hi van destinar 0,52 
euros per cada 100 euros facturats el 2014, una 
xifra molt inferior a la mitjana espanyola (0,89 
euros per cada 100 euros facturats).

El sector de l’alta tecnologia seguix una trajectò-
ria més suau que la resta d’empreses pel que fa a 
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rior el 2006 a tindre 3,3 punts percentuals menys 
el 2015. En este sentit, el 2015, el 24,6% de les llars 
no disposava d’accés a Internet, respecte al 21,3% 
al conjunt d’Espanya. En els dos casos, del total de 
llars que hi tenien accés, quasi el 99% estava con-
nectat per ADSL de banda ampla.

A poc a poc, les empreses de la Comunitat 
Valenciana recuperen els retrocessos que 
han patit en matèria d’innovació durant la 
crisi. Des d’una base reduïda, estes activitats 
encara tenen un llarg recorregut per equipa-
rar les empreses innovadores de la regió 
amb les de les regions més avançades, no en 
el pla dels excel·lents casos que es coneixen, 
però sí al conjunt del teixit empresarial en 
una regió gran quant a població i també 
quant a densitat empresarial general. Les 
llars, al seu torn, disposen de recursos per 
incorporar a la seua demanda les innova-
cions canalitzades per la via digital.

La innovació prova de respondre a les necessitats 
del mercat, considerant que una innovació és 
una idea traslladada al mercat i al contrast amb 
els usuaris potencials de béns i de servicis gene-
rats a partir d’esta idea. Per això, convé referir-se 
ara al canal a través del qual es manifesten els 
usos que les llars fan de les innovacions caracte-
rístiques de l’economia digital: l’accés a Internet.

Així, l’accés de les llars a Internet és essencial no 
només com a via per materialitzar una certa sèrie 
d’innovacions al mercat digital, sinó també com 
a via d’integració social i educativa. D’estes dos 
funcions se’n deriva clarament un augment del 
benestar social.

Com es pot observar al gràfic següent, des del 
2006, el percentatge de llars amb accés a Inter-
net ha sigut habitualment més baix a la Comuni-
cat Valenciana que la mitjana nacional. Tanma-
teix, la Comunitat Valenciana ha anat retallant el 
diferencial, en passar de tindre una població 
sense accés a Internet 5,3 punts percentuals infe-
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dependents del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) i Organismes Públics d’Inves-
tigació (OPI) dependents de la Generalitat.

• Les universitats valencianes són: la Universitat 
de València (UV) i la Universitat Politècnica de 
València (UPV), les dos a la ciutat de València, 
la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat 
Jaume I (UJI) a Castelló i la Universitat Miguel 
Hernández (UMH) a Elx.

• Instituts dependents del CSIC, deu en total: 
tres dels quals són únicament dependents 
del CSIC (Institut d’Aqüicultura de Torre de la 
Sal, Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Ali-
ments i Institut de Biomedicina de València) i 
la resta són mixtos amb les universitats i la 
Generalitat (Institut de Biologia Molecular i 
Cel·lular de Plantes “Primo Yúfera”, Institut de 
Física Corpuscular, Institut de Gestió de la 
Innovació i del Coneixement, Institut d’Histò-
ria de la Ciència i Documentació “López 
Piñero”, Institut de Neurociències, Institut de 
Tecnologia Química i Centre d’Investigacions 
sobre Desertificació). OPI dependents de la 
Generalitat, tres en total: orientats fonamen-
talment a les ciències de la vida (Institut 
Valencià d’Investigacions Agràries, Institut 
Valencià d’Estudis en Salut Pública i Centre 
d’Estudis Ambientals del Mediterrani).

El Pla de la Ciència de la Comunitat Valenciana 
engloba cinc àrees d’actuació: equipament 
d’infraestructures, formació de personal inves-
tigador i tècnic, perfeccionament d’investiga-
dors, projectes d’R+D i programa de grans 
infraestructures.

el sistema de f inançament d’r+d  
a la comunitat valenciana
La participació del sector financer convencional 
(bancs i caixes d’estalvis) a les activitats d’R+D és 
escassa, tant pels fons que hi destinen com per la 

3.4.3. El Sistema Valencià 
d’Innovació

Un Sistema d’Innovació (SI) es definix com “el 
conjunt d’elements que, des de l’àmbit nacional, 
regional o local, actuen i interaccionen, en una 
geografia productiva determinada, tant a favor 
como en contra de qualsevol procés de creació, de 
difusió o d’ús del coneixement útil econòmica-
ment64”.

L’àmbit d’actuació d’un SI es desglossa en quatre 
subconjunts anomenats “entorns”:

• L’entorn científ ic, constituït pels grups d’in-
vestigadors de les universitats i dels organis-
mes públics o privats de recerca.

• L’entorn tecnològic i de servicis avançats, que 
agrupa les empreses d’R+D, els centres tecno-
lògics, les empreses d’enginyeria i de consulto-
ria tecnològica i les associacions empresarials 
de recerca, així com les empreses de béns 
d’equip i de servicis avançats.

• L’entorn productiu, format per les empreses 
productores de béns i servicis demandants i 
productores alhora d’innovacions.

• L’entorn f inancer, que inclou tant les entitats 
financeres privades que oferixen recursos per 
a la posada en marxa i el desenvolupament de 
projectes innovadors com les entitats públi-
ques de l’Administració autonòmica que ator-
guen subvencions i crèdits per fomentar les 
activitats innovadores dels agents de l’SI en 
qüestió.

el sistema Públic d’r+d a la comunitat 
valenciana
Els grups d’entitats que configuren el sistema 
públic d’R+D a la Comunitat Valenciana es classi-
fiquen en tres branques: universitats, instituts 

64	 Libro Blanco de Cotec,	2004.
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com a Institut Valencià de Competitivitat Empresa-
rial (IVACE). El Parc Tecnològic de València disposa 
de nou Instituts Tecnològics que l’IMPIVA pro-
mou en col·laboració amb els empresaris dels 
sectors corresponents i les universitats, un CEEI, 
un centre de formació, empreses industrials 
intensives en R+D i empreses de servicis avan-
çats. La concentració d’estos instituts en el Parc 
Tecnològic de València permet a les empreses de 
beneficiar-se del contacte directe amb els seus 
tècnics i investigadors. Els objectius principals 
del VPT són: potenciar la diversificació industrial 
de la Comunitat Valenciana, fomentar la incorpo-
ració de noves tecnologies i donar suport a les 
iniciatives d’R+D+I. Predominen les activitats de 
servicis, en particular, les de servicis prestats a les 
empreses, així com les d’investigació i ensenya-
ment.

gamma d’activitats desenvolupades. D’altra 
banda, INVERCOVA és l’únic fons (públic-privat) 
de capital llavor amb un terç de participació pri-
vada mitjançant Bancaixa, CAM, Banc de Valèn-
cia, Seguros Vitalicio, Iberdrola i la Corporación de 
Alimentación y Bebidas. Els dos terços restants 
provenen de la Generalitat Valenciana, mitjan-
çant l’Institut Valencià de Finances. L’única 
empresa de capital de risc amb seu a València és 
Natwest Venturers, SA.

A escala regional, el finançament prové fona-
mentalment de dos institucions: la Conselleria 
d’Educació i Cultura, que s’encarrega de gestio-
nar el Pla de la Ciència, i l’IMPIVA, En l’àmbit sec-
torial, cal destacar la Direcció General de la Inno-
vació Agrària i Ramaderia com a entitat financera 
que aporta fons per desenvolupar activitats 
d’R+D vinculades a l’agricultura.

instituts tecnològics
Els instituts tecnològics són entitats que tenen 
com a finalitat dinamitzar i afavorir la innovació 
en les empreses. D’altra banda, oferixen una 
àmplia gamma de servicis tecnològics, com ara 
suport tecnològic i activitats d’assessorament tèc-
nic i de formació tecnològica, entre d’altres. La 
Comunitat Valenciana destaca per una dotació 
àmplia i solvent de centres tecnològics, per 
damunt de la mitjana nacional. Alguns d’estos 
centres són pioners, com ja s’ha vist anteriorment.

La xarxa d’instituts tecnològics de l’IMPIVA disposa 
de 16 instituts tecnològics (IT), que representen el 
gruix de les entitats de suport a la innovació de la 
regió.

Parcs tecnològics
Els parcs tecnològics tenen la funció de pro-
moure la innovació i de dotar les empreses d’un 
entorn que beneficie la competitivitat i el desen-
volupament pràctic d’idees. Els parcs pretenen 
servir d’eina per a la difusió d’innovacions i la 
transferència de tecnologia.

València Parc Tecnològic (VPT) va aparéixer de la 
iniciativa de l’IMPIVA, que actualment es coneix 
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de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. 
Però estos fenòmens s’associen en bona mesura a 
la mera disminució de l’activitat econòmica en 
una fase de contracció, i és adequat preguntar-se 
si una part d’estos efectes prové de les lliçons apre-
ses durant l’auge que va precedir la crisi.

A fi que el canvi de conjuntura econòmica no 
supose reproduir l’anterior model d’explotació 
insostenible del territori, cal avançar sobre la base 
d’una economia verda i innovadora. La reutilització 
de l’aigua i les tècniques de reg eficients, en què la 
Comunitat Valenciana és un referent internacional, 
són exemples del camí que s’ha de seguir.

3.5.1. Indicadors de sostenibilitat 
ambiental

Per dur a terme el diagnòstic ambiental del terri-
tori valencià s’han considerat indicadors d’ocu-
pació del sòl, gestió dels recursos hídrics, biodi-
versitat i protecció del medi natural, gestió dels 
residus, energia i canvi climàtic.

canvis en l’ús del sòl

Durant els pròxims anys, l’expansió del model 
urbanístic dispers i la deterioració paisatgís-
tica condicionaran la política mediambiental 
de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a la caracterització dels usos del sòl, el 
predomini del relleu muntanyós explica que la 
mitat del territori corresponga a superfícies bos-
coses i de matoll. A escala provincial, esta tipolo-
gia és especialment rellevant a Castelló, amb 
quasi sis de cada deu hectàrees del territori, 
seguit de València, mentre que a Alacant coinci-
dix amb la mitjana nacional (37,8%). Una altra 
tipologia que destaca és altres superfícies65 (5,1 
punts més que la mitjana espanyola), particular-
ment a Alacant, amb una cinquena part de la 
seua superfície. En contraposició, els percentat-
ges dedicats a les terres de conreu i pasturatge 

3.5. Sostenibilitat ambiental

El medi ambient és un dels actius principals 
per al desenvolupament socioeconòmic de 
la Comunitat Valenciana, però durant dèca-
des ha estat sotmés a una pressió i una 
deterioració intenses. Revertir estos proces-
sos i apostar per una economia més sosteni-
ble i avançada són factors clau per al futur.

El medi ambient és un recurs fonamental per a la 
Comunitat Valenciana. La bonança climàtica, el 
litoral, així com la diversitat d’ecosistemes i pai-
satges, entre d’altres, són actius crucials per al 
desenvolupament turístic i de les activitats eco-
nòmiques en general, a més d’un factor d’atrac-
ció demogràfica. Però també és un medi fràgil, 
marcat per l’escassetat hídrica mediterrània, 
amenaçat pel canvi climàtic i sotmés a una 
intensa pressió humana. Al llarg de les últimes 
dècades, l’efecte antròpic s’ha accelerat amb la 
dispersió urbanística unida a l’elevat consum de 
sòl i d’aigua, la deterioració del paisatge, la frag-
mentació territorial de les infraestructures o la 
sobreexplotació dels aqüífers, entre d’altres pro-
cessos. Com ja s’ha apuntat a l’apartat 2.4, els 
retards i les vacil·lacions en l’ordenació territorial 
han aguditzat la invasió urbanística del territori. 
Per este motiu, un dels grans reptes de la Comu-
nitat Valenciana és compatibilitzar el desenvolu-
pament de les activitats socioeconòmiques amb 
la preservació i la millora ambientals i revertir el 
dany causat en la mesura que es puga.

En este apartat, es fa un recorregut per alguns 
indicadors i processos que permeten, d’una banda, 
presentar la situació actual de la Comunitat Valen-
ciana en matèria de sostenibilitat ambiental i, de 
l’altra, conéixer quines accions s’estan duent a 
terme des dels sectors públic i privat en este 
àmbit. A manera d’anticipació, els últims anys es 
caracteritzen pel comportament favorable de 
diversos indicadors, com ara l’estancament de l’ex-
pansió urbanística, la disminució del consum d’ai-
gua i d’energia o la reducció dels residus urbans i 

65	Inclou ús urbà, altres usos artificials (vies de comunicació, indústries, mineria, etc.), aigües i zones humides.
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evidencia l’actual especialització en el mono-
cultiu d’espècies de cítrics en detriment del poli-
cultiu tradicional.

Més que possiblement a la resta d’Espanya, el 
declivi de l’activitat agrària es percep en l’abando-
nament de terres de conreu o la seua substitució 
per altres usos. Entre el 1996 i el 2013, les terres de 
conreu s’han contret a un ritme significativament 
més acusat que la mitjana espanyola (–19,3% i 
–8,4%, respectivament). Este procés ha sigut espe-
cialment agut a la província alacantina, amb una 
reducció del 38% de les terres de conreu, on ha pre-
valgut la competència d’altres usos (urbans, turís-
tics, comercials i industrials).

El retrocés de l’ús agrícola coincidix amb l’aug-
ment de les superfícies artificials. Este fenomen 
ha sigut especialment intens en els primers 
anys del segle xxi, ja que va coincidir amb el 
boom immobiliari i l’hegemonia d’un model 
urbanístic de dispersió o extensiu. Així doncs, 
segons les dades del Programa SIOSE66, el 2005, 
un 6,9% del territori valencià es classificava com 

són, respectivament, 5,8 i 11,8 punts inferiors a la 
mitjana espanyola.

Quant a l’aprofitament agrari, la principal parti-
cularitat valenciana es deriva de l’especialització 
en una agricultura intensiva de regadiu. El 49% 
de la superfície de conreu és de regadiu, respecte 
al 19,2% corresponent a la mitjana espanyola. 
Encara s’identifica el paisatge agrari de policultiu 
(vegeu el gràfic següent), herència del mosaic 
tradicional mediterrani que contribuïx a la seua 
biodiversitat. Això es reflectix en una estructura 
caracteritzada per les explotacions agràries de 
mida xicoteta i mitjana (un 52% de les explota-
cions es composa d’entre 2 i 20 hectàrees, mentre 
que este percentatge és només del 17,5% a escala 
nacional). Els cultius llenyosos representen un 
76,5% de les terres conreades, mentre que en el 
conjunt nacional els cultius herbacis són els més 
comuns (73,6%). Entre els cultius llenyosos desta-
quen els fruiters, amb el 50,7% de la superfície 
conreada, i especialment els cítrics. La Comunitat 
Valenciana concentra sis de cada deu hectàrees 
dedicades a este cultiu a Espanya, la qual cosa 
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L’expansió urbanística i turística ha“ artifi-
cialitzat” més del 50% del litoral valencià.

L’“artificialització” del territori s’ha concentrat a 
la franja litoral. El boom del turisme residencial, 
caracteritzat per l’urbanisme extensiu, de les últi-
mes dècades ha tingut un efecte territorial més 
gran que el model turístic massiu de sol i platja, 
més concentrat. De fet, la Comunitat Valenciana 
té la línia de costa (els primers 500 metres) amb 
més superfície artificial del país (el 51%), respecte 
al 26% de la mitjana espanyola. A escala interna, 
la pressió antròpica és fins i tot més acusada a 
Alacant, amb un 59% de litoral artificial, però són 
les províncies de Castelló i València les que prota-
gonitzen els majors increments entre el 1987 i el 
2005 (74% i 71%, respectivament). La magnitud  
del procés també es comprova en el fet que huit 
municipis de la Comunitat es troben entre els  
vint-i-cinc primers d’Espanya que més han “artifi-

a cobertura artificial (zones urbanes i indus-
trials, infraestructures vàries, etc.), quasi el 
doble que la mitjana espanyola. En només cinc 
anys, entre el 2000 i el 2005, les superfícies arti-
ficials van augmentar un 37%, la qual cosa se 
suma a l’increment del 52% que es va produir 
entre el 1987 i el 2000. A escala provincial, Ala-
cant presenta la major proporció de superfície 
artificial, un 7,3%, per un 3% a València i un 1,5% 
a Castelló. Si considerem la variació mitjana 
anual per al període 2000-2005 (gràfic següent), 
la superfície artificial acumula increments inte-
ranuals del 9,7%, molt per damunt del creixe-
ment demogràfic (2,6%) i en consonància amb 
el PIB (7,7% nominal). Tot i que la crisi del sector 
immobiliari ha alentit este avançament de la 
superfície artificial del territori valencià, la inèr-
cia dels Plans Generals d’Ordenació Urbana, 
juntament amb el desenvolupament previst de 
les noves infraestructures i la inèrcia de la recu-
peració econòmica, poden reactivar este procés 
en els pròxims anys.

66	 Sistema d’Informació d’Ocupació del Sòl a Espanya (SIOSE) de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), Ministeri de 
Foment.
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cialitzat” el litoral (Calp, Oliva i Orpesa entre els 
deu primers). L’efecte ambiental de la cimenta-
ció de la costa es traduïx en una pèrdua de 
valor paisatgístic, en detriment de la qualitat 
turística.

Una “Comunitat marinera”, amb 500 quilò-
metres de costa i 265 quilòmetres de plat-
ges, que són el principal reclam turístic. La 
cura de les platges és el revers positiu davant 
la cimentació del litoral: una de cada cinc 
platges espanyoles amb bandera blava es 
troba a la Comunitat Valenciana.
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Davant este desenvolupament problemàtic, els 
avanços en la cura i el condicionament de les 
platges han sigut notables. En este sentit, el 
36,6% de les platges valencianes tenen bandera 
blava67, la qual cosa fa que la Comunitat Valen-
ciana siga la comunitat autònoma amb la major 

67	 Es tracta d’un sistema de certificació de la qualitat ambiental que l’FEE (Foundation for Environmental Education) 
ha desenvolupat sobre la base de criteris de qualitat de les aigües de bany, informació i educació ambiental, gestió 
ambiental, seguretat, servicis i instal·lacions.

ràtio (seguida de Catalunya, amb un 22%, i d’An-
dalusia, amb un 19,6%). Al mapa següent s’apre-
cia la distribució provincial pel 2015, on Alacant 
compartix amb Pontevedra el lideratge en el 
nombre de banderes blaves.

Platges amb bandera blava (2015)
Distribució provincial

Font:	Elaboració	pròpia	a	partir	d’ADEAC-FEE.
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Hidrologia i gestió de l’aigua

L’aigua és un recurs preat a la Comunitat 
Valenciana. La necessitat d’un pacte a escala 
estatal amb què s’assegure una distribució 
interterritorial solidària s’ha de completar 
amb el reforçament de les mesures d’estalvi 
i el foment del consum responsable.

L’aigua és un recurs vital i estratègic per a la 
Comunitat. L’estrés hídric del litoral mediterrani, 
unit als episodis de sequera cada volta més 
recurrents en el context del canvi climàtic, així 
com les limitacions d’abastiment exterior i el 
cost energètic que suposa l’aigua dessalada, 
generen interrogants a l’hora d’assegurar un 
abastiment suficient, en relació amb les dife-
rents demandes de la població i les activitats 
econòmiques. Tot això requerix un ús racional 
de l’aigua que garantisca la seguretat hídrica 
del territori i reforce les polítiques d’estalvi i reu-

68	 Esta dada concernix les pèrdues reals. Si, a més, s’inclouen les pèrdues aparents (a causa dels errors de mesura dels 
mesuradors d’entrada al sistema i dels comptadors de clients i dels errors de manipulació de dades de facturació, 
fraus i consums no autoritzats), esta xifra s’eleva al 24,4%, 1,3 punts menys que la mitjana nacional.

tilització. Però, a més d’una gestió més eficaç, 
com ja s’ha apuntat a l’apartat 2.4, és necessari 
propiciar un consens territorial polític i interter-
ritorial. Altrament, la manca de solucions a l’es-
cenari actual d’escassetat pot constituir un fre 
per al desenvolupament socioeconòmic de la 
Comunitat Valenciana.

D’altra banda, el diagnòstic sobre la gestió de l’ai-
gua se sustenta en l’anàlisi de variables com ara 
l’eficiència de la xarxa de distribució, el nivell de 
consum i el preu de l’aigua. D’acord amb el volum 
que es va subministrar a la xarxa d’abastiment 
públic el 2013 (481,6 milions de m3), es va perdre68 
un 17,8% (per fuites, ruptures o avaries de la xarxa), 
un percentatge elevat que supera en dos punts el 
del conjunt del país. En contraposició, la Comuni-
tat Valenciana lidera els avanços en la reducció de 
les pèrdues (12,2 punts menys que el 2000, per 5,2 
punts en la mitjana espanyola), i esta major efi-
cièn cia contribuïx decisivament a l’estalvi d’uns 
recursos hídrics cada volta més limitats.
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intensificat en els últims anys (un 63,7% respecte 
del 2006, en línia amb el conjunt d’Espanya, un 
70,5%). El preu de l’aigua es considera un factor 
inhibidor del consum i, en conseqüència, influïx 
indirectament en l’estalvi del recurs.

La Comunitat Valenciana és un referent 
nacional i internacional en la reutilització de 
l’aigua.

Si es consideren les últimes dades disponibles del 
2013, el volum total d’aigua tractada ascendix a 
1,2 milions de m3 al dia, dels quals es reutilitza un 
45,6%, una dada magnífica si es té en compte 
que la mitjana del país es reduïx al 10,6%. De fet, 
quatre de cada deu litres reutilitzats a Espanya 
corresponen a la Comunitat Valenciana (vegeu el 
gràfic següent), i el volum reutilitzat és quasi set 
vegades més que el 2001.

Per classes d’usuaris, la major part del consum 
d’aigua d’abastiment públic es va produir a les 
llars, un 78,5% (significativament més elevat 
que la mitjana del país, un 69,1%). La resta del 
consum correspon als sectors econòmics i 
municipals (12,2% i 9,3%, respectivament). El 
model urbanístic dispers en voga, particular-
ment associat al turisme residencial, influïx en 
l’elevat consum domèstic per habitant, al cap-
davant de tot Espanya (158 litres per dia). No 
obstant això, coincidint amb la crisi econòmica, 
el consum de les llars s’ha contret sensiblement 
en els últims anys (un 17,3% menys que el 2006, 
moment en què es va arribar al màxim històric 
amb 185 litres).

Si considerem el preu del cicle integral de l’aigua, 
la Comunitat Valenciana es troba entre les comu-
nitats més cares, 2 euros per metre cúbic, la qual 
cosa suposa un cost afegit de l’11% en relació 
amb el conjunt nacional. A més, l’encariment s’ha 
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disponible el 2000 al 32,5% el 2013 (11 punts més 
que la mitjana espanyola).

Les tècniques de reg més eficients represen-
ten un factor d’estalvi i modernització del 
sector agrari valencià que convé que altres 
comunitats autònomes emulen.

Però davant l’escassetat hídrica, el sector agrari 
també ha reaccionat i ha apostat per tècniques 
de reg cada volta més sostenibles. El 2013, el reg 
per degoteig representava el 55,8% de l’aigua de 
reg, més de 40 punts percentuals que el 2000, la 
qual cosa suposa un increment del 209%. Conti-
nuar esta progressió o substitució del reg per 
gravetat (que encara acapara un percentatge 
elevat de l’aigua de reg, un 43,8%) és la millor 

A més del consum domèstic, el sector agrari aca-
para el gruix de les demandes hídriques de la 
Comunitat Valenciana, on l’aigua és un recurs crí-
tic per als conreus de regadiu d’exportació. L’ai-
gua destinada al sector agrari supera més de tres 
vegades la que se subministra a la xarxa d’abasti-
ment (1.486 hm3 el 2013, per 482 hm3). No obs-
tant això, el volum d’aigua disponible per a este 
sector seguix una tendència decreixent (un 17,4% 
menys que el 2000), en gran mesura per l’enca-
denament d’anys pluviomètrics secs, però també 
per la demanda creixent d’altres activitats econò-
miques, particularment les turístiques. Les difi-
cultats d’abastiment han empés els agricultors a 
explotar excessivament els aqüífers fins al punt 
de superar els límits ecològics, i fins i tot a aprovi-
sionar-se d’aigua dessalinitzada, més costosa i de 
baixa qualitat. Així doncs, l’aigua subterrània ha 
passat de representar un 5,4% del total d’aigua 
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alternativa d’estalvi per garantir la viabilitat del 
sector agrari a la Comunitat. Així mateix, tal 
com s’aprecia al mapa següent, les comunitats 
autònomes amb més problemes d’abastiment 
són les que més s’han esforçat a aplicar tècni-

ques de reg eficients. De fet, el foment del reg 
per degoteig a les comunitats autònomes amb 
més recursos hídrics és una assignatura pen-
dent que afavoriria la modernització del sector 
agrari espanyol.

Tècniques de reg (2013)

Font:	INE.
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natural, ecològic i ecocultural de la Comunitat69. 
Altres figures autonòmiques de protecció són els 
paratges naturals municipals, les reserves natu-
rals, els monuments naturals, els paisatges prote-
gits i les microreserves de flora. Si considerem la 
superfície inclosa a la Xarxa Natura 200070, el per-
centatge del territori protegit s’eleva fins al 39,3%, 
12 punts més que la mitjana nacional, la qual cosa 
situa la Comunitat Valenciana entre les comuni-
tats amb proporció de superfície protegida més 
gran. D’esta manera, quantitativament, les figures 
més rellevants corresponen als àmbits estatal i 
comunitari, concretament les Zones d’Especial 
Protecció d’Aus (ZEPA) i els Llocs d’Interés Comuni-
tari (LIC), amb un 31,1% i un 26,8% del territori. 
Estos percentatges no són acumulatius, ja que és 
freqüent que al territori se superposen figures i 
instruments de planificació i gestió (per exemple, 
l’Albufera de València compartix les categories de 
Parc Natural, LIC i ZEPA).

A més dels espais terrestres, també són rellevants 
les figures de protecció a l’àmbit marítim. De fet, si 
sumem les superfícies terrestres i marítimes es 
comptabilitzen 263.413 km2 d’ENP (dels quals, un 
5,8% són marítims), 679.242 km2 de LIC (8,2% marí-
tims) i 777.431 km2 de ZEPA (6,9% marítims).

Una volta delimitats estos espais de la Xarxa 
Natura, el següent pas és transformar-los en 
zones especials de conservació (ZEC) i establir les 
normes de gestió corresponents. Fins ara, la 
Generalitat ha establit 33 ZEC, però encara resten 
pendents per declarar 99 en els restants LIC i 
ZEPA.

biodiversitat i Protecció mediambiental

La Comunitat Valenciana és un dels territo-
ris mediterranis amb més biodiversitat 
d’Europa. Quasi un 40% del territori disposa 
d’alguna figura de protecció.

La combinació d’ecosistemes de plana i munta-
nya, l’extensió i riquesa del litoral, la singularitat 
d’espècies de flora i fauna i la rellevància a escala 
internacional de les seues zones humides situen 
la Comunitat Valenciana entre les regions euro-
pees de valor ecològic més gran.

Estos àmbits d’incalculable valor ambiental i 
socioeconòmic es caracteritzen també per la 
seua fragilitat, davant les condicions bioclimàti-
ques canviants pròpies de l’àmbit mediterrani i, 
sobretot, per la intensa pressió de les activitats 
humanes, tant a escala local (consum de recur-
sos limitats i alteració d’ecosistemes i paisatges) 
com mundial (pels efectes del canvi climàtic). Per 
tot això, la preservació i millora d’este ampli i 
divers patrimoni natural i ecocultural davant les 
diverses amenaces és un requisit fonamental per 
a la sostenibilitat.

A escala autonòmica, els Espais Naturals Protegits 
(ENP) representen un 10,7% de la superfície, una 
xifra modesta en comparació de la d’altres comu-
nitats (i per baix de la mitjana espanyola, un 
12,9%). En total es comptabilitzen 23 Parcs Natu-
rals, distribuïts quasi a parts iguals a les tres pro-
víncies, que abasten diversos espais d’interés 

69	 Ecosistemes humits litorals (l’Albufera i la Marjal de Pego-Oliva a la província de València, les llacunes de Mata 
i Torrevella i d’El Fondo a la província alacantina i el Prat de Cabanes-Torreblanca a Castelló), muntanyosos (massís 
de Montgó, serra de Mariola i Carrascar de la Font Roja a Alacant, serra Calderona, serra d’Espadan, serra d’Irta, 
Tinença de Benifassà i Penyagolosa a Castelló, serra Calderona i serra de Mariola a València), costaners i illencs 
(penyal d’Ifac a Alacant, desert de Les Palmes i Illes Columbretes a Castelló), fluvials (Gorges del Cabriol i Túria a 
València), salines (Santa Pola) i d’interés geològic (Xera-Sot de Xera a València).
70	 Creada per la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig del 1992, relativa a la conservació dels hàbitats natu-
rals i de la fauna i la flora silvestres.
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una proporció més elevada de la recollida selec-
tiva, fonamental per al reciclatge posterior, que 
en el període analitzat s’ha incrementat quasi en 
un 60%. No obstant això, comparat amb la mit-
jana nacional, l’ascens de la recollida selectiva és 
inferior, així com la ràtio en el total de residus (un 
13,6%, respecte a un 18,2% a Espanya). Estes dife-
rències s’han derivat de l’efecte de la crisi econò-
mica en el consum. De fet, entre el 2006 i el 2012, 
el volum de residus recollits de manera selectiva 
es va reduir un 55% (17 punts més que en la mit-
jana espanyola).

gestió de residus
La generació de residus a la Comunitat Valen-
cia na s’ha estancat. D’acord amb les dades més 
recents disponibles, el volum total de residus 
recollits ascendix a 2,1 milions de tones el 2012, 
un 3,4% menys que el 1998. Este fenomen, en 
coincidir amb una fase d’intens creixement de la 
població resident (un 27,5% entre el 1998 i el 
2012), ha suposat una reducció sensible de la 
generació de residus per	capita (419 quilograms  
per any, 134 menys que el 1998 i 55 menys que la 
mitjana espanyola). Menys residus i, a més, amb 
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Font: INE.
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entre el 1998 i el 2014, tot i que la crisi econò-
mica ha comportat un lleu retrocés en els 
últims anys (un –2,5% entre el 2009 i el 2014). 
Una altra característica de la Comunitat és la 
preeminència de les fonts d’energia no renova-
bles (nuclear i combustibles fòssils), que con-
centren el 75,3% de la producció energètica 
bruta (16 punts percentuals per damunt de la 
mitjana espanyola). En contraposició, es troba 
entre les comunitats amb menor ràtio d’ener-
gies renovables, és a dir, amb una dependència 
més gran de recursos energètics finits i conta-
minants.

energia i gasos d’efecte d’Hivernacle

Una comunitat deficitària pel que fa a 
l’energia i amb una dependència més gran de 
fonts d’energia no renovables i contaminants.

En el pla energètic, la Comunitat Valenciana és 
deficitària, és a dir, genera menys energia elèc-
trica que la que consumix. L’any 2014, la genera-
ció neta va arribar als 19.966 GWh, un 23,8% 
menys que la demanda energètica. A més, esta 
demanda ha crescut notablement, un 47,5% 
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cer lloc es troba el gas natural, 22,4%, mentre que 
les energies renovables només representen un 
5,3% (per baix de la ràtio nacional, 7,1%). Els trans-
ports són el factor principal que incidix en l’elevat 
consum de combustibles fòssils (2.731 TEP, un 
80% del total del petroli).

Pel que fa als gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), la 
crisi econòmica i la desindustrialització de l’eco-
nomia valenciana també han tingut un efecte 
beneficiós en la reducció d’emissions de CO2, un 
23,2% entre el 2008 i el 2012 (quasi 9 punts més 
que la mitjana espanyola). Les emissions se 
situen en 24.254 quilotones de CO2, que repre-
senten un 7,1% del total d’Espanya, és a dir, per 
baix del pes demogràfic i econòmic. No obstant 
això, és previsible que amb la recuperació econò-
mica es reprenga la tendència ascendent de les 
emissions, que entre el 1993 i el 2005 es van 
incrementar un 74,1%, per damunt de la mitjana 
espanyola (48,2%).

De manera relativa, la menor rellevància de les 
energies renovables es deriva, a banda dels fac-
tors de promoció institucional i empresarial, de 
les condicions ambientals i territorials (amb 
menors potencials susceptibles d’explotació, com 
ara els recursos hídrics). Al gràfic següent s’ana-
litza la combinació de producció energètica, on 
sobreïx l’energia nuclear, seguida del gas de cicle 
combinat (el seu pes és de 25 i 11 punts percen-
tuals, respectivament, superior al de la mitjana 
espanyola). Entre les energies renovables, desta-
quen l’eòlica i la hidràulica, tot i que sensible-
ment per baix de la ràtio nacional (6 i 2,4 punts 
menys), mentre que el paper de la solar fotovol-
taica és discret en general, malgrat el potencial 
de què disposa la regió.

L’energia elèctrica equival a un 27% del total de 
l’energia final que es consumix a la Comunitat 
Valenciana (2.056 TEP71 el 2012). El petroli acapara 
el gruix del consum, 45,3% (3.442 TEP), i en el ter-

71	   Tona equivalent de petroli. Segons les dades de l’ICV, 1 GWh equival a 86 TEP.

Combinació energètica de la Comunitat Valenciana (2014)
% de producció energètica bruta*

Nuclear 
46,3% 

Cicle combinat

20,2% 

8,8% Cogeneració 
i resta

Eólica 
12,6% 

Hidràulica 

8,8% 

Solar fotovoltaica 
2,7% 

Altres renovables 
0,7% 

Font: REE.

* Consum de generació
 i bombeig no inclosos.
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aposta per la utilització racional del sòl, l’aigua i 
l’energia que evitara reproduir noves bombolles 
immobiliàries (vegeu l’apartat 2.4) i, tot i que per 
la inèrcia de les males pràctiques no arribara a 
materialitzar-se, una bona part dels objectius 
d’esta estratègia encara és vàlida. En este sentit, 
destaca la proposta d’infraestructures verdes, 
associada amb aquells elements de valor natural, 
cultural i paisatgístic més gran72. Així mateix, el 
paper atorgat als corredors73 en la integració dels 
elements anteriors que propicien i articulen la 
biodiversitat del conjunt. Juntament amb una 
dimensió regional o una relació més sostenible 
entre les àrees urbanes i rurals, els corredors 
verds a escala es plantegen com un fre a la conur-
bació excessiva.

D’esta manera, les infraestructures verdes es 
conceben com a instruments per a la planificació 

3.5.2. Processos i accions  
cap a la sostenibilitat

A continuació presentem accions i instruments 
que les institucions públiques i privades valen-
cianes desenvolupen actualment amb l’objectiu 
de minimitzar els efectes de les accions humanes 
en el territori i el medi ambient.

actuacions Públiques
Si es considera l’efecte durant dècades d’un 
model de creixement basat en el sector immobi-
liari i l’ús excessiu de recursos limitats, es pot 
concloure que les polítiques públiques en matè-
ria ambiental i d’ordenació del territori han fallat 
o no s’han aplicat correctament. El 2011, l’Estratè-
gia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) 
va pretendre ser un punt d’inflexió, amb una 

72	 Com per exemple els parcs naturals i altres espais protegits (zones humides, platges, parcs urbans, castells, perfils 
de pobles ben conservats, miradors, etc.).
73	 Els corredors verds s’identifiquen amb la xarxa hidrogràfica, les vies pecuàries, els senders, els camins històrics o 
vies verdes, les carreteres escèniques.
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• Decret 81/2013 del Pla Integral de Residus de la 
Comunitat Valenciana (PIRCV), que marca l’es-
tratègia que es vol seguir en la política de resi-
dus i reforça els principis de prevenció (a l’em-
para de la màxima “qui contamina paga”), 
reutilització i autosuficiència.

• Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urba-
nisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, 
les novetats principals de la qual són la inte-
gració de la visió mediambiental en l’ordena-
ció del territori, el reforç de l’Administració en 
el control de l’activitat urbanística o la simpli-
ficació de la tramitació.

• Llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control 
Ambiental d’Activitats de la Comunitat Valen-
ciana, que incorpora les modificacions de les 
últimes directives europees relatives a la pro-
tecció ambiental.

• Decret 201/2015 del Pla d’Acció Territorial sobre 
prevenció del Risc d’Inundació de la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA), que identifica 200 
àrees sensibles o amb risc de patir inundacions 
i, en conseqüència, condiciona els nous desen-
volupaments urbanístics en estes zones.

territorial que eviten la desaparició o la deteriora-
ció de les àrees crítiques del procés urbanitzador 
(com ara els sòls inundables, els sòls d’elevada 
capacitat agrícola o amb un alt risc d’erosió i, en 
general, el sòl no urbanitzable protegit de la pla-
nificació general). D’altra banda, a fi d’alleujar 
l’efecte dels períodes de sequera i de millorar les 
zones humides (a través de l’increment del cabal 
ambiental), l’ETCV planteja un sistema territorial 
d’interconnexió hídrica.

Altres iniciatives autonòmiques que s’han plan-
tejat en els últims anys o que estan en curs són:

• Estratègia Valenciana davant el Canvi Climàtic 
2013-2020, que en el marc dels compromisos 
assumits en matèria de canvi climàtic 
fomenta un desenvolupament sostenible que 
promoga les energies netes i renovables, un ús 
racional dels recursos i l’R+D+I ambiental.

• Decret 58/2013 del Pla d’Acció Territorial Fores-
tal de la Comunitat Valenciana, un instrument 
d’ordenació del territori forestal que compa-
gina la preservació de la biodiversitat amb un 
aprofitament multifuncional sostenible dels 
recursos forestals.
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sèrie d’entrevistes a actors rellevants de l’econo-
mia, la societat i les institucions valencianes74.	

4.1. Balanç de debilitats, 
amenaces, fortaleses  
i oportunitats
A continuació s’argumenten els resultats del 
balanç DAFO realitzat per a la Comunitat Valen-
cia na sobre la base de l’anàlisi diagnòstica prèvia, 
que incorpora els materials obtinguts del treball 
de camp a què s’ha al·ludit anteriorment. Un 
quadre sintètic al final d’esta secció permet una 
consulta ràpida dels elements més destacables 
d’esta anàlisi.

4.1.1. Població, territori, 
infraestructures, medi ambient  
i concertació institucional

debilitats
D.1. Les condicions més avantatjoses al litoral 

(orogràfiques, climàtiques o de comunica-
cions) han provocat la polarització demogrà-
fica (i econòmica) en una proporció de terri-
tori estreta que, amb la manca d’una gestió 
equilibrada, ha patit una urbanització exces-
siva, de manera que s’han revelat conflictes 
per usos competitius i fenòmens de congestió.

D.2. Com a conseqüència de tot això, abunden 
els problemes de congestió del trànsit o de 
sobrecàrrega a les carreteres metropolita-
nes i a la franja litoral.

D.3. Desenvolupament incomplet de l’Arc Medi-
terrani on el tram llevantí és determinant 
per a la cohesió i l’abast del conjunt, a la qual 
cosa se suma la connectivitat deficient dels 
ports de València i Sagunt. És necessari el 
concurs de la Comunitat i d’altres agents 

4. Balanç 
estratègic i  
línies d’acció
L’objecte d’este capítol és condensar les conclu-
sions que es desprenen de les seccions anteriors 
en un balanç ordenat de fortaleses, debilitats, 
amenaces i oportunitats (DAFO) que proporcio-
 ne una instantània actual de la posició competi-
tiva de la Comunitat Valenciana. Les debilitats i 
les fortaleses són elements d’entorn intern a la 
regió, que els agents locals podran controlar, 
corregir o reforçar, mentre que les amenaces i 
les oportunitats són elements d’entorn extern 
aliens al control d’una part o de la totalitat d’es-
tos agents locals, però que poden evitar, o dels 
quals es poden beneficiar si s’adopten de 
manera proactiva les estratègies oportunes. 
Este exercici permet de proposar una sèrie de 
línies d’acció que caldria aplicar o aprofundir 
per a un millor posicionament de l’economia 
valenciana en el marc competitiu nacional i 
internacional.

A l’hora d’esquematitzar els resultats d’esta sec-
ció, i a fi d’estructurar millor les idees, el balanç 
DAFO i les línies d’acció associades al balanç es 
formulen en tres grans dimensions de la socio-
economia valenciana:

(i) Població, territori, infraestructures, medi 
ambient i concertació institucional.

(ii) Economia, mercat de treball i activitats 
productives.

(iii) Emprenedoria, estructura empresarial, inno-
vació i societat del coneixement.

El contingut d’esta última secció de l’informe 
combina l’anàlisi realitzada als capítols prece-
dents amb el resultat del treball de camp a què 
s’ha al·ludit al principi del volum, mitjançant una 

74	 Es van dur a terme tretze entrevistes amb les persones referides a l’annex durant els mesos de febrer a juliol del 
2016. Les seues opinions s’han tingut en compte per elaborar la visió estratègica que s’aporta en esta part de la mo-
nografia. Visió i opinions que, si bé interpreten les que es van obtindre a les entrevistes, són responsabilitat exclusiva 
dels autors d’este volum.
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node principal de la distribució en una ma- 
cro regió que servix en un radi d’uns 350 km a 
la mitat de la població espanyola. Encara 
està pendent una sèrie de desenvolupa-
ments (vies d’eixida de mercaderies i servici 
logístic d’abast) que augmenten i difonguen 
el seu valor en el hinterland o rerepaís de 
penetració del port, eventualment en tota la 
península Ibèrica i més enllà.

F.4. L’arribada de l’AVE, com a principi de diversi-
tat modal en el sistema de mobilitat, ha 
representat una fita en les comunicacions 
de la Comunitat Valenciana i en la seua inte-
gració socioeconòmica en el sistema urbà 
espanyol. Amb tot, el repte rau a donar plena 
funcionalitat i continuïtat a un mode tan 
selectiu pel que fa a la connexió amb Barce-
lona i el nord-est i que requerix altres moda-
litats de ferrocarril i la integració d’altres 
modes per tal de crear capil·laritat.

F.5. El sistema aeroportuari llevantí (l’aeroport 
d’Alacant, especialment) i els trànsits que 
suporta són els artífexs de l’ingent desenvo-
lupament turístic que ha patit la regió i una 
poderosa font d’avantatge competitiu, ja que 
és la porta d’entrada de milions de visitants a 
l’any, cada volta més procedents de l’estran-
ger. El seu desenvolupament futur també ha 
de tindre com a referent el servici a una mobi-
litat respectuosa amb els atractius del litoral.

F.6. El reduït pes del conjunt d’administracions 
públiques a la regió (en comparació del que 
tenen a altres comunitats autònomes) té 
com a contrapartida un desenvolupament 
notable de la iniciativa privada; un fet del 
qual la societat valenciana té plena conscièn-
cia, tot i que no ha acabat de trobar una ar -
ticulació d’esta fortalesa que haja pogut 
evitar la progressiva bretxa de prosperitat 
que separa la regió llevantina de les regions 
avançades d’Europa.

F.7. La Comunitat Valenciana se situa com una de 
les regions europees de més gran valor ecolò- 
gic amb un patrimoni natural i ecocultural 
divers, la preservació i la millora del qual, 

institucionals estatals i de la resta d’Espanya i 
d’Europa per completar este desenvolupament.

D.4. L’expansió urbanística durant la fase alcista 
prèvia a la crisi ha degradat àrees ambien-
tals fràgils (particularment del litoral i d’al-
tres àmbits naturals valuosos), ha fragmen-
tat el territori i ha generat externalitats 
socioeconòmiques negatives.

D.5. En el pla institucional, la Comunitat Valen-
cia na presenta un problema seriós d’infrafi-
nançament. Les finances públiques es tro-
ben en una posició delicada, amb uns nivells 
elevats de dèficit fiscal i deute públic, i 
davant la necessitat de reestructurar totes 
les seues eines financeres, en part, com a 
conseqüència d’un model de finançament 
territorial que no és favorable.

fortaleses
F.1. L’atracció de població molt heterogènia 

procedent de regions pròximes o països llu-
nyans ha sigut una constant en el dina-
misme socioeconòmic de la Comunitat 
Valenciana. Tot i que les pèrdues recents de 
població han tingut la conseqüència favo-
rable de limitar la marcada deterioració de 
la renda per habitant valenciana, la regió 
seguix mantenint atractius residencials i 
productius per restablir un flux que convé 
al dinamisme general de la població i la 
societat.

F.2. Justament com a conseqüència de la pola-
rització territorial, la regió disposa d’una 
densa xarxa de carreteres d’alta capacitat 
que atén una elevada i diversificada 
demanda de mobilitat personal i, alhora, 
vertebra el territori. Els problemes de con-
gestió a què s’ha al·ludit anteriorment 
admeten una solució intel·ligent mitjançant 
instruments econòmics i normatius de ges-
tió dels trànsits, l’ús dels quals augmentaria 
l’eficàcia i l’eficiència de la xarxa.

F.3. Valenciaport és la infraestructura de més 
gran valor econòmic logístic d’Espanya i el 
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no és una cosa que s’haja de perseguir coste el 
que coste, sí que convé fer guanyar pes a les 
energies renovables que es produïxen a escala 
local en la combinació energètica de la regió.

oPortunitats
O.1. Una volta restablides les condicions d’atrac-

tivitat de la regió, l’arribada de població 
forana podria millorar els equilibris de l’es-
tructura d’edat amb aportacions en els 
esglaons jóvens de la població en edat de 
treballar, com ha succeït fins fa poc, espe-
cialment si es té en compte el procés d’enve-
lliment de la població valenciana.

O.2. El valor i el potencial que tenen les exporta-
cions valencianes, les activitats de Valenciaport 
i els diversos parcs de proveïdors establits a la 
regió marquen clarament l’oportunitat que 
representa el desenvolupament en temps de 
les infraestructures modals que puguen aju-
dar a materialitzar este potencial i multipli-
car el valor existent.

O.3. La realització del projecte FEERMED (el desen-
volupament del Corredor Mediterrani) per 
connectar-se a la zona europea de més gran 
acti vitat econòmica suposaria una millora 
substancial de les comunicacions entre les 
comunitats de l’Arc Mediterrani i de la connexió 
amb la resta d’Europa. Es tracta d’un projecte 
que transcendix la regió i que tots els agents 
valencians assumixen àmpliament.

O.4. El desenvolupament de les connexions 
interurbanes en nuclis intermedis que equi-
libren la xarxa urbana evitaria l’“efecte 
túnel” de les escasses connexions interurba-
nes que l’AVE permet. D’altra banda, la unió 
de les localitats costaneres afavoriria l’acces-
sibilitat turística i la interconnexió en trans-
port públic, de manera que es reduiria la 
pressió sobre les carreteres del litoral.

O.5. L’enorme experiència dels agents regionals 
implicats en l’ús i la gestió dels recursos 
hídrics, tan escassos a la regió, especialment 
en les activitats d’agricultura intensiva des-

davant les condicions bioclimàtiques canviants, 
és fonamental per a la seua sostenibilitat.

amenaces
A.1. El dinamisme geogràfic de la regió es troba 

amenaçat per diversos factors. En primer lloc 
pel descens de la població a causa d’un saldo 
vegetatiu negatiu i dels saldos migratoris, 
igualment negatius. Este fet exposa més 
cruament, en deixar de compensar-lo, l’enve-
lliment creixent de l’estructura d’edats de la 
població. Conjuntament, estos dos desenvo-
lupaments determinen una certa amenaça 
que resta emmascarada per l’efecte positiu 
que el declivi poblacional ha tingut en frenar 
parcialment el declivi de la renda per habi-
tant a la Comunitat Valenciana.

A.2. Un sistema de transport de persones i mer-
caderies excessivament dependent del vehi-
cle de carretera, molt deficitari en capacitat 
ferroviària per a les mercaderies i fortament 
limitat en les connexions amb un sistema 
portuari de gran capacitat, impedix clara-
ment demostrar la funcionalitat del branc 
sud-occidental de l’Arc Mediterrani, que 
resta incomplet.

A.3. El diàleg, no sempre amb èxit, entre la 
Comunitat i l’Estat s’ha centrat fonamental-
ment en l’eix Madrid-València i, amb escas-
sos resultats, en l’assignació de prioritats i 
recursos al desenvolupament d’infraestruc-
tures multimodals de connexió nord-sud 
(Arc Mediterrani), i s’ha oblidat d’altres 
aspectes crítics per al desenvolupament de 
la regió, com ara l’actualització del finança-
ment de l’autonomia, que ha quedat molt 
endarrerida en relació amb les altres comu-
nitats autònomes. Per resoldre esta asime-
tria, cal trobar l’equilibri entre totes les preo-
cupacions.

A.4. La Comunitat Valenciana manté un balanç 
energètic deficitari en el qual les energies 
renovables sumen molt poc, malgrat les con-
dicions naturals favorables de la regió. Si bé la 
suficiència energètica d’un territori subcentral 
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cats per damunt o per baix de les seues pos-
sibilitats, una feblesa que, d’altra banda, és 
comuna a totes les regions espanyoles. En 
particular, el problema principal de la regió 
és la sobrequalificació, la qual cosa suposa, 
en el millor dels casos, un desaprofitament 
de les habilitats formatives que els treballa-
dors han adquirit i la consegüent renúncia 
de les empreses llevantines als guanys de 
competitivitat que es derivarien de planteja-
ments productius més avançats. En el pitjor 
dels casos, esta sobrequalificació indicaria 
una assignació inadequada dels recursos 
formatius a titulacions purament nominals 
sense demanda a la regió. Així mateix, una 
gran part de les persones que ocupen llocs 
directius i professionals tenen un nivell for-
matiu inferior al que requerixen estos llocs 
de treball en una economia avançada, la 
qual cosa comporta febleses en la gestió 
empresarial, ja que esta es basa únicament 
en l’experiència dels seus directius, si és que 
la tenen.

D.8. La regió presenta una especialització cap a 
sectors poc productius i poc intensius en 
coneixement i innovació, malgrat els relle-
vants centres científics i parcs tecnològics. 
Només el 47,8% dels ocupats treballa en sec-
tors d’intensitat tecnològica mitjana-alta, 
més del 10% dels quals tampoc no estan 
suficientment qualificats per al lloc que 
exercixen. En este context, la Comunitat 
Valenciana s’enfronta a la necessitat de 
reorientar el seu model productiu cap a acti-
vitats més intensives en innovació i coneixe-
ment, recursos que la regió oferix actual-
ment, amb la consegüent millora dels 
treballadors i professionals que han d’asse-
gurar la seua operació.

D.9. A pesar de l’escassa importància relativa 
del treball públic respecte al conjunt de 
regions espanyoles, el pes comparativa-
ment més gran del pressupost públic auto- 

tinada a l’exportació, constituïx un actiu 
valuós que cal aprofitar mitjançant el desen-
volupament d’instàncies de ciència bàsica i 
tecnologia del cicle integral de l’aigua i con-
sensos socials i polítics sobre la seua distri-
bució i ús. Els antecedents històrics (el Tribu-
nal de les Aigües de València75) avalen esta 
capacitat social.

O.6. Les estructures de transferència tecnològica 
existents són un actiu crucial per a la com-
petitivitat de les empreses de la regió, però 
encara estan insuficientment aprofitades, 
malgrat l’àmplia capacitat que existix a l’ex-
tensa xarxa de Parcs Científics i Tecnològics 
repartits per la Comunitat.

4.1.2. Economia, mercat de treball  
i activitats productives

debilitats
D.6. L’economia valenciana ha ampliat durant la 

crisi les seues diferències, quant a la renda 
per	capita, tant respecte al conjunt espanyol 
com especialment a les referències euro-
pees. Els avanços recents en esta matèria 
tenen més a veure amb la pèrdua de pobla-
ció que amb la millora del PIB i no constituï-
xen cap patró ferm ni sostenible per tornar a 
la prosperitat. Hui dia, a la Comunitat Valen-
ciana, densament poblada i hereua d’una 
tradició industrial vibrant, no es pot evitar 
tindre la sensació, fortament instal·lada en 
l’imaginari popular, d’haver anat sensible-
ment a menys al llarg dels últims lustres. 
Esta sensació és superable, però requerix 
encert polític i fortalesa social perquè els 
valencians recuperen plenament la confian-
 ça en ells mateixos.

D.7. Més del 50% dels empleats valencians 
ocupa llocs de treball en desacord amb el 
seu nivell de formació; és a dir, estan qualifi-

75	  Declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el setembre del 2009, juntament amb el Consejo 
de los Hombres Buenos de l’horta de Múrcia.
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valenciana en la seua estructura de costos 
empresarials i, de nou, en la competitivitat 
dels productes i servicis valencians. No obs-
tant això, esta competitivitat en costos labo-
rals unitaris no es basa en un augment de  
la productivitat general dels treballadors 
valencians, que és més aviat reduïda, sinó en 
costos salarials més baixos.

F.11. De tota manera, la Comunitat Valenciana 
disposa d’un avantatge competitiu quant a 
la productivitat i especialització en els sec-
tors de construcció i les activitats immobi-
liàries i artístiques.

F.12. La regió tresoreja una presència industrial 
molt important en sectors com ara l’auto-
moció, el calçat o la química. També presen-
cia esperançada el “retorn” d’activitats prèvia-
ment deslocalitzades en els sectors del 
tèxtil, el joguet, el moble i la fusta. Això 
indica no només l’èxit de la reestructuració 
que ha salvat baules significatives de la 
cadena industrial llevantina, tot i que amb 
aprimaments importants en alguns sectors, 
sinó també l’orientació més tecnològica i 
innovadora d’estes activitats. Només els pro-
blemes que subsistixen en la reduïda escala 
de les empreses impedixen l’explosió d’este 
model que, a més, disposa d’una potent 
base de coneixement i instàncies públiques 
i privades d’innovació.

amenaces
A.5. La dependència més forta del sector de la 

construcció, un sector molt intensiu en mà 
d’obra, ha donat com a resultat una econo-
mia més sensible al cicle econòmic que, 
arran de la crisi, s’ha enfrontat a una forta 
destrucció de llocs de treball i un creixement 
de la taxa d’atur, més gran que la de la resta 
d’Espanya. La transició d’este model cap a 
altres alternatives productives només s’ha 
completat en la part “destructiva”, de la qual 
s’ha encarregat la crisi, i encara queda pen-
dent la part “creativa” del procés de renova-
ció del model productiu en què treballen els 
responsables institucionals actuals.

nòmic (per la banda de la despesa) ha sigut 
en part la causa de l’elevat deute de la 
Comunitat i dificulta hui dia el sanejament 
dels comptes públics. L’infrafinançament 
que rep la regió a causa de l’aplicació inade-
quada dels successius models de finança-
ment autonòmic (idèntics per a la resta de 
comunitats autònomes no forals) també 
ha contribuït que la Comunitat Valenciana 
se situe hui com a la comunitat autònoma 
amb la ràtio més gran d’endeutament 
públic a Espanya.

fortaleses
F.8. L’elevat dinamisme de les exportacions 

valencianes té com a resultat un saldo de 
superàvit per a la regió en els intercanvis 
exteriors, impulsat principalment per les 
semimanufactures i la indústria de l’auto-
mòbil, que suposen prop de la mitat del 
total de les exportacions realitzades. Este 
dinamisme respon a una trajectòria d’abast 
històric molt llarga que, sense solució de 
continuïtat i amb una renovació constant 
de l’oferta de béns exportables, ha produït 
molta prosperitat a la regió i l’ha defensada 
contra els embats de la crisi i les febleses 
del seu teixit productiu i institucional. Els 
països europeus seguixen sent els socis 
comercials principals de la Comunitat 
Valenciana, tot i que en els últims anys 
s’observa una diversificació creixent de la 
destinació de les exportacions cap a les 
economies emergents.

F.9. El patró d’evolució de la inflació ha sigut 
similar al del conjunt d’Espanya; tot i això, 
un xicotet diferencial a favor de la regió 
valenciana ha contribuït a assolir guanys de 
competitivitat per als productes i servicis 
valencians. És ben coneguda la gran flexibili-
tat competitiva del sector turístic, molt pre-
sent a la regió, i que penetra en tot el teixit 
comercial.

F.10. La bretxa pel que fa als costos laborals, més 
reduïts, respecte al conjunt de regions espa-
nyoles també ha jugat a favor de la regió 
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la implementació d’avanços tecnològics, 
aspectes que contribuirien a impulsar el 
creixement potencial de la regió.

oPortunitats
O.7. L’estructura de ciència, tecnologia i innova-

ció que s’ha creat a la regió al llarg dels 
últims anys, amb el concurs de les universi-
tats i la iniciativa privada assentada en les 
grans empreses i les empreses innovadores 
de la regió, resta en espera de rendir la seua 
plena efectivitat i de multiplicar la retroali-
mentació amb el teixit productiu extens. 
No s’ha de desaprofitar l’oportunitat de 
desencadenar este procés i d’intervenir 
decisivament contra els factors que mante-
nen reduïda l’escala de les empreses llevan-
tines i el seu modest ancoratge en el factor 
coneixement i en les cadenes globals de 
subministrament. Una via per assolir tot 
això és l’ordenació i l’orientació dels recur-
sos existents per a l’R+D i la innovació 
(expectativa elevada respecte a l’AVI en tots 
els àmbits valencians).

O.8. La capacitat de creació de treball i per a les 
exportacions de l’activitat manufacturera 
valenciana, unida a nivells d’especialització 
en el VAB valencià superiors a la mitjana 
nacional, són bases d’oportunitat per inten-
sificar l’esforç en R+D+I en estes activitats a 
fi de millorar-ne la productivitat.

4.1.3. Emprenedoria, estructura 
empresarial, innovació i societat 
del coneixement

debilitats
D.10. La crisi econòmica i les dificultats de finan-

çament de nous projectes empresarials 
han reduït l’índex d’activitat emprenedora 
a la regió (TEA del GEM), tal com ha succeït 
a la resta de regions espanyoles. Tot i que 
l’economia valenciana ha afrontat relativa-
ment millor esta reducció, és la tercera 
comunitat en què més preval l’emprenedo- 

A.6. La major part de l’augment de l’ocupació 
recent es produïx en els sectors menys pro-
ductius, entre els quals destaquen el comerç, 
el transport i l’hostaleria. D’altra banda, la 
creació de treball en els sectors més produc-
tius i amb menys pes a la regió (indústria 
extractiva i energia i sector de la informació 
i les comunicacions, entre d’altres) és molt 
modesta. Este augment del treball, tot i que 
permet corregir les elevades taxes d’atur de 
la regió, no en reforça la competitivitat i s’ha 
de basar, tan prompte com siga possible, en 
l’expansió de la base d’activitats d’elevat 
valor afegit que la regió comença a estar en 
condicions de generar mitjançant progra-
mes en curs d’ordenació de l’activitat inno-
vadora, com per exemple l’Agència Valen-
ciana d’Innovació (AVI).

A.7. L’alta taxa d’abandonament prematur de 
l’educació i la formació, unida al baix nivell 
de qualificació dels treballadors, limita 
clarament el creixement potencial de la 
regió. Els treballadors menors de 25 anys 
són els principals afectats per l’increment 
de la taxa d’atur i l’abandonament escolar, 
una feblesa que la regió compartix amb el 
conjunt espanyol, si bé amb matisos propis 
que se sumen a altres debilitats en l’àmbit 
del mercat de treball i que determinen 
l’existència d’obstacles cap a la prosperitat.

A.8. La competitivitat de la regió ha caigut res-
pecte al conjunt d’Espanya i, encara més 
respecte a les regions més avançades 
d’Europa (Índex de Competitivitat Regio-
nal de la UE, 2013). La posició deficient de 
la Comunitat Valenciana es deu principal-
ment a l’endarreriment a la regió en matè-
ria d’educació superior i formació perma-
nent, a un mercat laboral menys eficient i 
al mercat reduït de moltes de les empre-
ses llevantines, amb un abast bàsicament 
local a causa d’esta escala reduïda.

A.9. L’avanç en la productivitat laboral dels 
últims anys es basa fonamentalment en el 
descens del treball i no tant en una millora 
de les habilitats dels treballadors ni en  
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pitjor encara, molt per baix de la mitjana 
europea.

D.14. El grau d’avanç de digitalització de les 
empreses valencianes és escàs en compa-
ració del de la resta d’economies regionals 
espanyoles. Especialment en el vessant 
més genuí, que consistix en la implementa-
ció i l’ús de protocols digitals avançats, com 
ara factura electrònica, eAdministració 
(impostos, seguretat social, compra pública), 
informàtica en núvol, seguiment de la 
cadena de subministrament o comunicació 
multimèdia a través de xarxes socials amb 
stakeholders (accionistes). En canvi, la situa-
ció millora pel que fa a la disponibilitat de 
dispositius i protocols TIC convencionals 
(ordinadors connectats a Internet). El retard 
en matèria d’adopció universal de disposi-
tius i protocols avançats és una amenaça 
seriosa per a la competitivitat del teixit 
empresarial.

D.15. De la mateixa manera, el percentatge de 
llars amb accés a Internet és inferior al del 
conjunt d’Espanya. Això pot suposar una 
barrera per als valencians, si considerem 
l’accés a Internet com una forma d’integra-
ció socioeducativa i laboral (teletreball) que 
pot contribuir a millorar el benestar social 
dels ciutadans pel que fa al pilar principal 
del benestar: l’educació i la integració laboral.

fortaleses
F.13. Malgrat que la crisi ha reduït la densitat 

empresarial (nombre d’empreses per cada 
1.000 habitants), este indicador té un valor 
elevat a la Comunitat Valenciana, i el nom-
bre d’empreses va començar a créixer de 
nou el 2014, a les portes de la recuperació 
econòmica i de l’ocupació, de manera que  
el 2015 la densitat empresarial de l’econo-
mia valenciana ha continuat per damunt de 
la del conjunt nacional. Un aspecte que 
enfosquix, en part, el valor d’esta dada està 
relacionat amb allò que ja hem esmen- 
tat sobre l’escala reduïda de les empreses. 
Així doncs, l’eficàcia del marcat caràcter 

ria per necessitat, possiblement per la difi-
cultat de trobar feina per compte aliè (ele-
vada taxa d’atur). Això contrasta vivament 
amb el protagonisme de la iniciativa pri-
vada (civil i empresarial) en una regió en 
què les administracions públiques tenen 
poc pes pel que fa al treball. La contrapar-
tida, però, és una baixa taxa de participació 
activa i d’ocupació entre la població. A fi de 
millorar la posició relativa de la regió, cal-
dria reforçar l’educació i la formació empre-
nedora durant l’etapa escolar, així com faci-
litar l’accés al finançament bancari o una 
alternativa vàlida.

D.11. El teixit empresarial valencià es caracteritza 
per un pes predominant d’empreses de 
mida reduïda (microempreses, d’1 a 9 assala-
riats) i empreses sense assalariats. Davant 
l’evidència que les empreses grans són les 
que tenen un valor afegit més gran per tre-
ballador i les que més ocupació generen, la 
Comunitat Valenciana hauria de desenvolu-
par tot tipus d’instruments i programes per 
augmentar la mida mitjana de les empreses, 
la qual cosa, d’altra banda, facilitaria la inte-
gració d’activitats d’R+D en el teixit 
empresarial.

D.12. Els mateixos empresaris valencians conside-
ren que els productes i servicis que oferix el 
teixit empresarial de la regió són, en general, 
poc innovadors, tot i que hi ha excepcions 
rellevants. Això reflectix la competitivitat 
modesta del gruix de les empreses llevan-
tines en un mercat cada volta més globalit-
zat. Quasi el 70% d’estes empreses no 
innova.

D.13. De la mateixa manera, l’esforç inversor 
empresarial en R+D o en activitats innova-
dores és escàs, i les administracions públi-
ques de la regió, excepte les universitats, 
tampoc no destaquen en este capítol. Esta 
escassetat d’esforços en R+D es manifesta 
en la relació de les despeses d’R+D respecte 
al PIB i en el personal dedicat a estes activi-
tats (relativitzat sobre l’ocupació total), que 
se situa per baix de la mitjana espanyola i, 



L ’ e c o n o m i a  d e  l a  C o m u n i t a t  V a l e n c i a n a :  d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c 163

tut dels convenis internacionals establits a 
escala estatal.

F.16. L’activitat científica que duen a terme les 
universitats valencianes, concentrada als 
Parcs Científics de promoció pública i pri-
vada, presenta un elevat dinamisme en 
matèria de despesa en R+D i centralitza 
bona part de la inversió que es fa en este 
camp al conjunt de la regió. Tot i això, seria 
desitjable una associació millor i més gran 
entre la comunitat investigadora i el teixit 
empresarial, de manera que els resultats 
d’esta relació revertiren positivament en 
l’activitat de les empreses. No obstant això, 
una bona mostra de tota esta situació es pot 
trobar hui dia als Parcs Científics, on coinci-
dixen encertadament divisions de coneixe-
ment de les universitats amb divisions 
empresarials de les grans multinacionals 
establides dins o fora de la regió i de potents 
start-ups (empreses emergents) gestades al 
si d’este entramat d’emprenedoria i coneixe-
ment molt característic de la regió.

F.17 L’esforç de la Comunitat Valenciana en 
matèria d’innovació s’ha materialitzat en 
una elevada intensitat en innovació (des-
pesa en innovació respecte a la facturació 
total), la qual se situa, per primera vegada, 
per damunt de la mitjana nacional. Davant 
la creació de l’AVI, esta fortalesa es presenta 
com una oportunitat.

amenaces
A.10. La baixa educació i formació emprenedora 

en l’etapa escolar i les restriccions en l’accés 
al finançament de les xicotetes empreses 
obstaculitzen la creació d’empreses innova-
dores i, per tant, estos factors comprometen 
el creixement potencial de la regió en un 
context d’envelliment de la població i escas-
setat de mà d’obra qualificada. L’obertura de 
vies de finançament per a les pimes valen-
cianes, juntament amb la resolució del deute 
acumulat, són els problemes més apres-
sants que el renovat Institut Valencià de 
Finances intenta solucionar.

proempresa de la societat llevantina també 
disminuix.

F.14. Destaquen tres grans clústers en els sectors 
d’automoció, ceràmic i de la salut, alhora 
que sorprén favorablement la forta implan-
tació del concepte de clúster productiu o de 
“districte industrial” (a la italiana) de moltes 
activitats productives, generalment indus-
trials o de servicis d’elevat valor afegit. A la 
regió s’ha generat un elevat grau d’especia-
lització respecte del conjunt espanyol en 
activitats industrials, especialment en la 
indústria de la pell i el calçat (en què s’han 
observat casos encoratjadors de “relocalitza-
ció” i s’hi esperen notables desenvolupa-
ments de logística global del producte), així 
com en la captació i la depuració de l’aigua. 
Les Agrupacions Empresarials Innovadores 
(AEI) suposen per al teixit industrial valen-
cià, ampli i divers, una eina eficaç per assolir 
la massa crítica necessària per abordar pro-
jectes d’innovació i internacionalització, 
entre d’altres. Tot i que el camí està traçat, 
però, encara resta un bon tros per recórrer, i 
l’AVI ha aixecat les expectatives més grans 
en este sector.

F.15. La Comunitat Valenciana també està espe-
cialitzada i disposa d’un nombre relatiu 
(respecte al conjunt espanyol) més gran 
d’empreses i treballadors afiliats a la Segu-
retat Social en els sectors de menjars i 
begudes i de comerç al detall, la qual cosa 
posa de manifest la gran rellevància de 
l’hostaleria en l’economia valenciana, 
impulsada alhora pel turisme estranger i 
nacional (este últim encara domina, però 
va perdent proporció en una activitat crei-
xent). En els últims anys s’ha apostat per 
una oferta turística més diversificada, d’ex-
cel·lència i qualitat, infraestructures inclo-
ses, orientada específicament al turista 
internacional. El turisme de salut, en par-
ticular, és una aposta rellevant, però cal que 
milloren considerablement els protocols 
que permetrien al Servici Valencià de Salut 
rebre la compensació adequada dels servi-
cis que presta als turistes estrangers en vir-
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transparència pel que fa al verdader cost 
dels servicis i l’avaluació contínua de l’execu-
ció de les concessions. Perseverar en plante-
jaments inadequats sobre les concessions i 
les seues alternatives plantejaria als valen-
cians disjuntives que només afectarien els 
seus drets a gaudir de servicis bàsics, per no 
parlar de la qualitat.

oPortunitats
O.9. Les aspiracions que els agents de la Comuni-

tat Valenciana tenen en matèria de canvi i 
prosperitat, o d’infraestructures i millora del 
finançament autonòmic, i que han alineat 
tots els agents de la societat civil, empresaris 
i institucions a l’encalç d’una “segona oportu-
nitat” per a la regió, representen, alhora, una 
gran oportunitat per materialitzar este pro-
grés. Tanmateix, estes aspiracions no s’acom-
pliran plenament sense l’adopció de mesures 
pràctiques per aconseguir que les empreses 
llevantines siguen més proclius a la innovació 
i adquirisquen una escala més gran.

O.10. La prosperitat que beneficia hui dia el sector 
turístic espanyol en general, i el llevantí en 
particular, representa una gran oportunitat 
per assolir una especialització més intel·li-
gent en l’hostaleria, sense menysprear el 
paper que fa com a via d’impuls cap a altres 
branques d’activitat: promoció immobiliària 
i construcció sostenibles (fins al punt de 
reconvertir el sector), la reconstrucció del 
litoral mitjançant projectes pilot que li tor-
nen l’atractiu i el valor afegit, la indústria 
agroalimentària, etc.

O.11. L’Institut Valencià de Finances, amb planteja-
ments renovats sobre el seu paper dinamit-
zador en l’economia productiva valenciana, 
representa una oportunitat emergent per a 
la regió, així com per a les seues finances i 
empreses. Entre els elements que configuren 
esta oportunitat destaca l’aposta de l’IVF per 
promoure grans projectes regionals conce-
buts dins del marc d’Europa 2020 que veuran 
la llum a l’empara del Pla Juncker i, en qualse-
vol cas, l’aposta pels programes de fons reci-

A.11. La posició de la Comunitat Valenciana en el 
rànquing europeu establit a l’informe Regio-
nal	Innovation	Scoreboard	és desfavorable en 
totes les àrees analitzades, excepte la propor-
ció de població amb educació superior, la 
qual, en bona part, com hem vist, està sobre-
qualificada per als llocs que ocupa. L’escàs 
nombre de pimes que innoven en productes i 
processos i que han internalitzat la despesa 
en R+D és l’aspecte en què la posició relativa 
de la regió es troba pitjor posicionada res-
pecte a la mitjana europea. Esta amenaça 
s’ha d’evitar a partir de l’experiència profusa 
ja esmentada dels clústers productius i les 
AEI que ja hi ha a la regió.

A.12. El vertiginós avanç digital de les regions més 
avançades del món planteja l’amenaça d’una 
“subsidiarietat digital” de molt segona fila 
per a aquelles zones que no han sabut adap-
tar-se de manera ràpida i massiva a este 
imperatiu tecnològic i de coneixement en el 
segle xxi. Esta consideració és responsabilitat 
de totes les empreses llevantines, no només 
de les que pertanyen al sector, ja que la digi-
talització és transversal i no consistix única-
ment, ni fonamentalment, a tindre accés a 
Internet, que és una condició necessària, però 
no (i cada volta menys) suficient.

A.13. Malgrat l’èxit del model de col·laboració 
pública i privada (CPP) en matèria científica i 
tecnològica aplicada a la indústria, cosa que 
ha reportat a la Comunitat Valenciana un 
ampli reconeixement social, en el cas dels 
servicis públics (especialment els de la salut 
i educatius) hi ha problemes. Les fórmules 
d’atorgament de concessions adoptades 
(sovint anomenades impròpiament “de pri-
vatització”) no han rebut el mateix suport 
social. Cal reformular-les per oferir un servici 
eficaç i eficient a la població. Per dur a terme 
esta reformulació s’han d’establir condicions 
d’atorgament de concessions que repar-
tisquen i calibren les obligacions i els drets 
de les parts de la concessió (administració, 
concessionari i beneficiaris) de manera pro-
porcionada i equitativa per tal de prestar 
millor els servicis i que incidisquen en la 
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instàncies valencianes d’innovació exis-
tents, i en la qual tots els agents tenen grans 
esperances, és una altra gran oportunitat 
per inocular este virus en les empreses i en 
la societat valencianes.

Com a síntesi de la relació d’elements DAFO que 
acabem de descriure, resumim els més destacats 
en els requadres següents.

clats amb participació privada a partir de les 
iniciatives JESSICA i d’altres programes ante-
riors a Juncker en l’esfera del BEI.

O.12. De la mateixa manera, l’Agència Valenciana 
d’Innovació (en el moment de redactar este 
document, aprovada pel Govern i pendent 
d’aprovació per part del Parlament), que 
s’erigix en element d’articulació de totes les 

Balanç DAFO - Comunitat Valenciana

Font:	Elaboració	pròpia.

Població, territori, infraestructures, medi ambient  
i concertació institucional

DEBILITATS FORTALESES

· Territori polaritzat.
· Sobrecàrrega del sistema interurbà de transport.
· Paràlisi del projecte de l’Arc Mediterrani.
· Degradació ambiental (urbanisme exacerbat).
· Infraf inançament secular de la Comunitat i 

deute elevat.

· Gamma àmplia de factors per atraure població.
· Xarxa densa de carreteres d’elevada capacitat.
· Valenciaport té un gran valor estratègic.
· L’AVE representa una f ita de diversitat modal.
· El sistema aeroportuari ha propiciat el desenvolu-

pament turístic.
· Pes fort de la societat civil i empresarial en el 

desenvolupament de la regió.
· Patrimoni ecològic i ambiental rellevant.

AMENACES OPORTUNITATS

· Descens de la població i envelliment.
· Pes excessiu del transport de mercaderies per 

carretera.
· Risc de paràlisi de l’entesa entre l’Estat i la 

Comunitat pel que fa al f inançament i al 
projecte de l’Arc Mediterrani.

· Dèf icit d’energies renovables.

· Captació d’aportacions poblacionals de l’exterior.
· Desenvolupament a temps de les infraestructures 

necessàries per a Valenciaport.
· Execució del Corredor Mediterrani.
· Connexions interiors per evitar l’efecte túnel de 

l’AVE.
· Valor potencial de l’experiència acumulada en l’ús  

i la gestió del recurs hídric.
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Balanç DAFO - Comunitat Valenciana

Font:	Elaboració	pròpia.

Economia, mercat de treball i activitats productives

DEBILITATS FORTALESES

· Distància desfavorable en renda per habitant 
respecte a Europa.

· La meitat de les persones amb feina té 
qualif icacions inadequades per al seu lloc de treball.

· Especialització en sectors poc productius.
· Llast del pes del deute autonòmic per sanejar els 

comptes públics.

· Dinamisme elevat de les exportacions i pes 
rellevant de les manufactures.

· Contenció dels preus i dels costos laborals 
nominals i, consegüentment, obtenció de guanys 
de competitivitat per esta via.

· Forta presència de sectors industrials com ara 
l’automoció, el calçat i la química.

AMENACES OPORTUNITATS

· Es manté la dependència del sector de la 
construcció.

· Augments recents d’ocupació en sectors poc 
productius.

· Els problemes d’abandonament escolar i la baixa 
qualif icació limiten el creixement potencial de la 
regió.

· Posició molt endarrerida en competitivitat 
regional a Europa.

· Una rellevant estructura de creació de 
coneixement i innovació tot esperant que les 
empreses llevantines adquirisquen escala i 
sàpiguen aprof itar-la.

· La rellevància del sector manufacturer, capaç de 
crear ocupació i molt orientat cap a l’exportació, 
pot impulsar l’R+D+I valenciana.

Emprenedoria, estructura empresarial, innovació i societat del coneixement

DEBILITATS FORTALESES
· Índex baix d’activitat emprenedora, que de tota 

manera es du a terme per necessitat, més que 
per oportunitat.

· Dominància d’empreses de mida molt reduïda i 
desvinculades de cadenes de subministrament 
rellevants.

· Productes i servicis poc innovadors.
· Esforç en R+D reduït.
· Avanç escàs en la digitalització de l’economia 

valenciana.

· Densitat empresarial elevada (per habitants).
· Grans clústers i diversitat de clústers menors i 

districtes industrials.
· Rellevant cadena de subministrament del turisme.
· Xarxa de Parcs Científ ics de rellevància amb 

participació empresarial.
· Esforç innovador més rellevant que el d’R+D i més 

gran que a Espanya. 

AMENACES OPORTUNITATS

· No es crearan empreses innovadores sense una 
educació de base enfocada cap a l’emprenedoria.

· Posició molt endarrerida en el rànquing europeu 
de regions innovadores.

· Risc de “subsidiarietat digital”.
· Risc de reversió dels models d’atorgament de 

concessions en sectors crítics per al benestar. 

· Sòlid alineament civil, social, empresarial i 
institucional per promoure una “segona  
oportunitat” per a la regió.

· Boom turístic i oportunitat d’una especialització 
més intel·ligent del sector.

· Un nou paper de l’IVF per a les administracions 
públiques i les empreses.

· L’AVI, una oportunitat d’omplir el buit de la 
innovació valenciana.
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Es tracta d’oferir, de manera molt sintètica, exem-
ples, entre molts altres de possibles, de com es 
poden impulsar mesures amb què es reconega 
específicament una associació de factors interns 
amb factors externs i orientar-les de manera molt 
concreta cap a cada cas. La mateixa estratègia, per 
exemple, no es tindria en compte per aprofitar el 
creixent fenomen low-cost (baix cost) entre els 
consumidors de tot el món si partirem d’una posi-
ció de fortalesa en les bases d’este tipus de negoci 
en comptes de partir d’una posició de feblesa, de 
la mateixa manera que tampoc no s’hauria d’uti-
litzar la mateixa estratègia per contrarestar l’ame-
naça de la competència global en un sector deter-
minat en funció de si les bases productives o 
empresarials d’este sector són fortes o dèbils.

Amb una estratègia defensiva es prova de mini-
mitzar l’efecte negatiu potencial de les amena-
ces que planen sobre la regió en cas d’haver-hi 
debilitats, més o menys difícils de superar, i pro-
curar de transformar estes amenaces, en la 
mesura que es puga, en oportunitats. Entre el 
grup d’accions amb què es materialitzaria esta 
estratègia s’inclouen les següents:

æ	Les institucions valencianes han de buscar 
amb afany un nou marc de relacions amb l’Es-
tat que revitalitze projectes d’interés mutu en 
els quals la regió puga oferir un paper dina-
mitzador rellevant a canvi d’una solució dura-
dora al problema d’infrafinançament de la 
Comunitat en el sistema autonòmic.

4.2. Estratègies DAFO  
i línies d’acció
Una volta elaborada la matriu DAFO per a la Comu-
nitat Valenciana, convé pensar en algunes línies 
estratègiques per al desenvolupament econòmic i 
social futur de la regió. Amb este objectiu, les dife-
rents orientacions estratègiques, susceptibles de 
convertir-se en mesures constituents de possibles 
programes estratègics transversals, s’han estructu-
rat en quatre tipus de programes, en funció del 
balanç de debilitats i fortaleses i d’amenaces i opor-
tunitats detectades anteriorment i organitzades de 
dos en dos com es mostra a l’esquema adjunt.

La formulació de plans estratègics transversals, 
basats en “aparellaments DAFO”, té l’avantatge 
que dilucida les mesures i els instruments, fins i 
tot les mètriques, que calen per resoldre proble-
mes comuns a diversos sectors i en més d’una 
dimensió de la socioeconomia de què es tracte 
en cada cas. La novetat més destacada és que en 
cadascuna d’estes propostes es reconeix la 
gamma de debilitats o fortaleses existents i 
s’afronta el ventall d’amenaces o oportunitats 
que envolten la nostra economia.

A continuació s’enumeren exemples d’estratè-
gies rellevants que es podrien assignar a cadas-
cuna d’estes quatre categories sense considerar 
en esta ocasió els tres àmbits de la socioecono-
mia llevantina que s’han utilitzat per ordenar els 
elements de l’anàlisi DAFO duta a terme ante-
riorment.

Estratègies possibles a partir d’un balanç DAFO

Font:	Elaboració	pròpia.

Fortaleses Debilitats

Op
or

tu
ni

ta
ts Estratègia ofensiva

Consistix a orientar-se cap a les oportunitats 
presents i seleccionar aquelles a les quals 
s’adapten millor les fortaleses existents.

Estratègia proactiva

Consistix a superar les debilitats de la regió a f i 
de fer realitat les oportunitats existents.

Am
en

ac
es Estratègia reactiva

Consistix a utilitzar les fortaleses per reduir la 
vulnerabilitat davant les amenaces existents.

Estratègia defensiva

Consistix a establir un “pla defensiu” per evitar  
les amenaces quan costa de superar les debilitats.
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continuació s’assenyalen diverses accions que 
definirien una estratègia proactiva:

æ	Així que les condicions ho permeten, la regió 
hauria de ser capaç de tornar a beneficiar-se de 
les aportacions de població forana per compen-
sar la pèrdua de població i orientar els fluxos cap 
a zones i activitats necessitades en el pla 
demogràfic. Per aconseguir-ho, cal aplicar progra-
mes de millora del capital humà i dels espais re - 
sidencials i d’activitat, possiblement al món rural.

æ	Les expectatives actuals de la regió de cara a la 
nova fase institucional s’han d’enfocar cap a la 
correcció de debilitats causades per l’assignació 
errònia de recursos que es va dur a terme en el 
passat i que va ser motiu de frustració entre la 
ciutadania. Així doncs, podria ser útil elaborar 
guies de bones pràctiques en matèria de planifi-
cació urbanística, financera, formativa, etc.

æ	El desajust actual entre les qualificacions dels 
treballadors i els requeriments dels llocs de tre-
ball que estos ocupen s’hauria de començar a 
corregir. Una manera de fer-ho és aprofitar les 
oportunitats que oferix la base de coneixe-
ment sobre gestió de recursos i operacions dels 
Parcs Científics i Tècnics i traslladar-les a l’orde-
nació dels recursos humans disponibles, el dis-
seny de formació adaptada i la incorporació de 
tecnologia i coneixement als llocs de treball de 
sectors i empreses pilot seleccionats.

æ	L’escassetat del recurs hídric, d’una banda, i la 
tecnologia i els sistemes de gestió que esta 
escassetat ha contribuït a crear, d’una altra, van 
acompanyades d’un cercle virtuós d’adapta-
cions, per al qual creen un marge ampli, que 
caldria organitzar i reforçar en un pla d’actuacions 
estratègiques amb la implicació d’institucions, 
empreses i usuaris rellevants del recurs. Esta 
acció ja es practica a la regió, en formats consu-
etudinaris, des de fa segles.

æ	El boom turístic que beneficia en general 
Espanya, i en particular la regió, també és un 
factor d’impuls cap a una oferta renovada de 
servicis i de millora de les infraestructures i els 
atractius del litoral, de manera que es podrien 

æ	Les associacions empresarials valencianes i el 
Govern valencià s’han de comprometre a ana-
litzar amb esperit crític, però sense condicions a 
priori, els models d’atorgament de concessions 
vigents, un a un, perquè es conega millor la 
seua potencialitat de servici als ciutadans i per 
corregir les disfuncions existents. Este diàleg es 
podria basar en la necessitat que té la societat 
valenciana d’afrontar l’escassetat de llocs de 
treball qualificats i l’envelliment de la població.

æ	A la Comunitat cal que es faça créixer la renda 
per habitant, que s’aposte justament per tal 
de cobrir la distància que la separa del grau 
d’innovació de les regions més avançades 
d’Europa i que s’evite l’engrandiment de la 
bretxa de la digitalització insuficient que 
experimenta hui dia l’economia de la Comuni-
tat. Per aconseguir-ho, els programes exis-
tents per a les empreses s’han d’orientar cap a 
la millora en este camp.

æ	La reduïda escala de les empreses valencianes 
exposa la regió a les amenaces derivades de la 
pèrdua de competitivitat en el marc actual de 
globalització i dels desenvolupaments tecno-
lògics. S’imposa la creació d’incentius jurídics i 
fiscals per fomentar la concentració empresa-
rial al voltant d’activitats productives base de 
les empreses concentrades i programes de 
millora de la tecnologia, la gestió i el finança-
ment de les empreses resultants.

æ	Davant el baix nivell de l’activitat emprenedora 
i la distància que separa la regió de la frontera 
de la innovació, d’arrel més profunda a causa de 
la crisi, s’ha de fomentar l’emprenedoria inno-
vadora alhora que s’exploren i es desenvolupen 
noves formes de finançar l’activitat emprene-
dora. Estes iniciatives s’han d’orientar igual-
ment per generar guanys de productivitat a 
mesura que es recupera l’ocupació.

Amb una estratègia Proactiva es pretén resoldre 
les debilitats constatades mitjançant mesures 
que poden ser complementàries d’aquelles que 
es contemplaven en l’estratègia anterior, però, en 
qualsevol cas, orientades a aprofitar les oportuni-
tats existents abans que a evitar amenaces. A 
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a més, promou re una normativa (mercantil, 
comptable, fiscal i financera) que estimulara 
les fusions em presarials.

æ	Per combatre el risc de “subsidiarietat digital” 
en l’empresa llevantina, les institucions valen-
cianes poden dissenyar programes d’immer-
sió empresarial i sectorial en l’economia digi-
tal des dels Parcs Científics i Tecnològics i 
l’experiència acumulada en estos centres en 
matèria de col·laboració amb les empreses per 
a l’R+D. Una immersió que deixe d’emfatitzar 
el mer accés a Internet per accentuar l’ús de 
protocols digitals avançats.

F inalment, en una estratègia ofensiva es pretén 
aprofitar les fortaleses constatades per fer realitat 
les oportunitats de desenvolupament econòmic i 
social. En el cas de la Comunitat Valenciana, entre 
les possibles vies d’acció s’emfatitzen les següents:

æ	En l’excel·lència turística, l’efecte de la qual 
propulsaria la bona conjuntura actual del 
turisme a la regió, es pot aprofundir sobre la 
base de la fortalesa de la cadena de subminis-
trament del sector i de les capacitats empresa-
rials que la governen.

æ	La potenciació del sector exportador valencià, 
així com la contribució important que fa hui dia 
a l’economia de la regió, també s’han d’impul-
sar a partir de la immersió de les empreses 
exportadores en l’economia digital per mate-
rialitzar les oportunitats que crea esta transver-
salitat tecnològica que dóna ales renovades a 
tot allò que els valencians ja practiquen incan-
sablement des de fa més d’un segle.

æ	La Comunitat Valenciana s’ha d’abocar a 
donar suport al projecte de l’Arc Mediterrani i 
a l’oportunitat que este representa, sense ali-
mentar visions “mítiques” del projecte, sinó de 
manera realista i fins al punt que depenga de 
la Comunitat, i a obtindre decididament el 
suport de les instàncies institucionals més 
enllà de la regió. Cal estudiar a fons, en par-
ticular, la vertebració de les vies nord-sud de 
gran capacitat i les seues connexions amb la 
resta d’eixos peninsulars i europeus i fer pre-

establir projectes pilot per regenerar i espon-
jar trams significatius de costa on s’hagen 
pogut concentrar deterioracions a causa del 
boom immobiliari del passat, fins i tot baix el 
paraigua del pla Juncker.

Mitjançant una estratègia reactiva es pretén 
traure el màxim profit a les fortaleses per pal·liar 
o eliminar els efectes negatius de les amenaces i 
convertir-les, si és possible, en oportunitats de 
desenvolupaments nous i de creixement. Les 
accions que es podrien dur a terme a la Comuni-
tat Valenciana en este sentit serien, entre d’altres, 
les següents:

æ	A partir de Valenciaport i la xarxa de vies nord-
sud de gran capacitat, els dos elements més 
valuosos de la cadena logística llevantina 
(sense oblidar les vies radials de carreteres o 
ferroviàries), la regió pot establir aliances amb 
la resta de zones logístiques peninsulars per 
impulsar l’entesa entre l’Estat i les institucions 
europees i valencianes a fi de rellançar el pro-
jecte de l’Arc Mediterrani. Cal reforçar especial-
ment les vies de transport ferroviari de merca-
deries, les més crítiques per a l’eficàcia general 
d’este projecte transeuropeu.

æ	Des de les valuoses instàncies formatives i de 
(parcs de) ciència i tecnologia existents a la 
Comunitat Valenciana es pot organitzar un 
sistema d’educació per a l’emprenedoria 
innovadora que evite l’àmplia suma d’obsta-
cles a què s’ha al·ludit en este informe a fi de 
promoure un creixement potencial més ele-
vat a la regió en el futur. Esta seria la primera 
pedra de l’arrencada operativa de la transfor-
mació del model productiu que perseguixen 
tant el Govern com els altres agents socials i 
econòmics valencians.

æ	La forta base de l’àmbit privat en l’economia i la 
societat llevantines pot servir de punt de suport 
per impulsar l’emprenedoria, però també cal 
contrarestar, això sí, la cultura empresarial que 
limita el creixement de l’escala de les empre-
ses pel zel excessiu del control personal que s’hi 
exercix. L’objectiu és emprendre des de l’em-
presa. Per acon seguir-ho, fóra recomanable,  



C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s170

funcionament o intensificar-se en els pròxims anys 
i, per este motiu, s’oferixen als agents institucionals 
i socioeconòmics de la Comunitat amb la intenció 
d’inspirar-los en una missió que només els corres-
pon a ells mateixos. La seua articulació al voltant 
del balanç de les debilitats, les fortaleses, les ame-
naces i les oportunitats presents a la regió consti-
tuirà, en tot cas, el valor de la recopilació presentada. 
En el requadre següent es resumixen de manera 
esquemàtica les mesures que s’han exposat ante-
riorment.

valer especialment el desenvolupament del 
transport de mercaderies per ferrocarril.

Les anteriors estratègies esmentades són propos-
tes embrionàries de línies d’acció que han sorgit del 
balanç DAFO que hem dut a terme a la secció ante-
rior i que es basen també en les aportacions del 
treball de camp que ha acompanyat l’elaboració 
d’esta monografia sobre la Comunitat Valenciana. 
Per la seua rellevància de cara al desenvolupament 
econòmic i social de la regió, podrien posar-se en 

Síntesi de propostes de mesures estratègiques per al progrés   
de la Comunitat Valenciana

Font:	Elaboració	pròpia.

ESTRATÈGIA DEFENSIVA
(debilitats i amenaces)

ESTRATÈGIA PROACTIVA
(debilitats i oportunitats)

Programa estratègic d’activació  
i anticipació

æ Disseny d’un nou marc de relacions amb l’Estat per 
revitalitzar projectes d’interés mutu i corregir els 
problemes severs d’infrafinançament regional.

æ Pla d’anàlisi en profunditat dels models 
d’atorgament de concessions existents perquè 
totes les parts interessades els coneguen millor i 
per prestar un servici més eficaç als usuaris dels 
servicis adjudicats en concessió.

æ Incentius jurídics, fiscals i formatius per implicar 
les pimes valencianes en operacions de concentra-
ció que augmenten l’escala mitjana d’estes 
empreses.

Programa estratègic d’activació  
per a les oportunitats

æ Canalització del desig de canvi profund de la 
societat valenciana a fi de corregir les debilitats 
causades per l’assignació inadequada de recursos i 
prioritats col·lectives en el passat.

æ Correcció de la qualificació insuficient i excessiva 
dels treballadors a partir del coneixement profund 
de la gestió dels recursos i de les operacions que 
proporciona l’experiència dels Parcs Científics i 
Tecnològics existents a la Comunitat Valenciana.

æ Correcció i reversió de les zones costaneres 
deteriorades des de l’impuls que oferix l’actual 
conjuntura turística favorable.

ESTRATÈGIA REACTIVA
(fortaleses i amenaces)

ESTRATÈGIA OFENSIVA
(fortaleses i oportunitats)

Programa estratègic d’oferta de valor  
davant els riscos

æ Educació per a l’emprenedoria innovadora i per a la 
cultura de la xicoteta escala empresarial des de la 
tasca de la xarxa valenciana de Parcs Científics i 
Tecnològics.

æ El mateix component educatiu anterior aplicat al 
risc de “subsidiarietat digital” del teixit empresa-
rial valencià.

Programa estratègic d’excel·lència  
per al progrés

æ Aprofitar la bona conjuntura turística actual per 
adaptar l’excepcional cadena de valor del sector 
turístic llevantí a fi que l’oferta i el servici turístic de 
la regió siguen excel·lents.

æ Assolir la immersió digital del sector exportador 
llevantí en tota la seua cadena de valor per aprofitar-
les oportunitats d’esta transversalitat tecnològica.

æ Fer valer les baules fortes de la cadena logística llevantina (Valenciaport i el seu hinterland, és a dir, les vies 
nord-sud de gran capacitat) per mobilitzar les forces civils, empresarials i institucionals valencianes a f i 
d’establir aliances amb les principals places logístiques peninsulars per evitar que les connexions nacionals 
(Plaza), continentals (Arc Mediterrani, Plaza) i mundials caiguin en l’oblit i poder aprof itar-ne les potencialitats.
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Així doncs, no ens ha d’estranyar que estes dete-
rioracions siguen molt perceptibles, entre els 
observadors de la Comunitat Valenciana que hi 
viuen i entre els de fora de la regió, i que s’estenga 
la certesa que “els valencians som pobres” alhora 
que també són perceptibles, potser per als obser-
vadors més allunyats de la realitat valenciana de 
cada dia, els atributs de modernitat i especialit-
zació productiva (en què destaca, especialment, 
el sector turístic en conjunt), de dinamisme 
exportador i de societat civil i empresarial vibrant 
que també caracteritzen la regió.

En este punt, tots els agents valencians, els que 
sempre han estat al capdavant dels seus propis 
afanys empresarials, professionals, laborals i per-
sonals, contra vent i marea, i els que acaben d’ar-
ribar a les responsabilitats institucionals, tenen 
la responsabilitat de decidir amb compte els pas-
sos que cal seguir a partir d’ara per instrumentar 
les solucions que resoldran les contradiccions 
acumulades i per orientar la regió cap al camí del 
creixement socioeconòmic pel qual desitgen 
transitar la gran majoria dels agents. Sobretot, 
per tornar als valencians la plena confiança en si 
mateixos i en els seus valors.

Una possible via és, com tan sovint es practica, 
l’adanisme, és a dir, començar de zero, o tornar a 
paradigmes passats que hui dia ja no estan 
vigents ateses les noves bases productives i cor-
poratives i els estils de vida de la població que 
l’era digital comporta. L’excés de frustració podria 
portar a seguir este camí. Tanmateix, les seues 
conseqüències no serien, segurament, millors 
que les viscudes a causa dels errors comesos en 
el passat recent i llunyà. No asseguraríem les 
fonts de la prosperitat, supervivents darwinianes 
d’assignacions equivocades, que encara conserva 
la regió i que encarrilarien les solucions encertades.

Com a alternativa, els valencians poden optar per 
establir un diagnòstic encertat del moment que viu 
la socioeconomia llevantina, les raons de la seua 
postració, d’una banda, i de la seua incansable cerca 
de l’excel·lència, de l’altra. I, amb pragmatisme i 
resolució, i no sense el sacrifici que comporta, enca- 
minar les solucions que el sentit comú dels respon-

5. Conclusió: 
escenaris
El balanç que es pot fer de la socioeconomia 
valenciana és més la barreja de llums i ombres 
que es mostra a les pàgines d’este volum que el 
resultat d’un procés continu de passos enrere. Tot 
i que no manquen agents rellevants de la socio-
economia llevantina que expressen una visió 
extrema de les dificultats que ha patit la regió 
durant l’última dècada, molts pocs agents discre-
pen de tot allò que hem sintetitzat fins ara en 
estes pàgines.

Tanmateix, el balanç que es pot fer en cada 
moment sí que és el resultat d’un procés. De 
diversos processos que se superposen i s’acoblen. 
I, en el cas de la Comunitat Valenciana, es poden 
constatar indubtables progressos en activitats 
avançades i desenvolupaments notables en tra-
jectòries productives molt arrelades a la regió. De 
tota manera, com al conjunt espanyol, també 
s’observen processos en què l’assignació de 
recursos no ha sigut encertada i ha deixat un lle-
gat costós pel que fa als recursos perduts o al 
deute acumulat. Les raons de tot això tenen, d’al-
guna manera, una naturalesa intrínseca asso-
ciada a l’organització política que la regió ha vis-
cut en els últims lustres o s’arrelen en la dificultat 
inherent, o un cert grau de mala sort, per aconse-
guir que tots els processos d’assignació siguen 
un èxit rotund. En qualsevol cas, però, deter-
minen un balanç que podria haver sigut millor.

Tot el que hem dit anteriorment no passaria de 
ser un diagnòstic discutible si no fora perquè es 
basa en la constatació que la renda per habitant 
a la Comunitat Valenciana és hui dia, en propor-
ció a la mitjana espanyola, significativament més 
baixa que la del conjunt, la qual ha descendit 
també de manera significativa en relació amb la 
de l’eurozona, amb què solíem tractar-nos d’igual 
a igual abans de la crisi. I també, perquè, hui, la 
regió patix una manifesta insuficiència financera 
que contrasta vivament amb la situació, menys 
escanyada, que es viu a la majoria de les comuni-
tats autònomes espanyoles.
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encaminada a aconseguir que el potent sector 
exportador de la regió complete la immersió 
digital de tota la seua cadena de valor, de manera 
que aprofite tots els avantatges que l’era digital 
proporciona a les empreses. Finalment, entre 
altres estratègies, es proposa que les forces civils, 
empresarials i institucionals valencianes es 
mobilitzen per establir aliances amb els princi-
pals centres logístics peninsulars que permeten 
impulsar globalment aquells projectes d’enver-
gadura productiva i social, ressenyats en este 
volum, que s’originen a la Comunitat Valenciana.

sables institucionals, el patrimoni i l’experiència del 
teixit empresarial valencià i el punt d’honor d’una 
societat pacient i treballadora sabran trobar en un 
context institucional facilitador.

En este escenari alternatiu, algunes de les estra-
tègies que es recomana adaptar en este volum 
poden ser un bon exemple. Una d’estes estratè-
gies té a veure amb el fet que la cadena de valor 
del sector turístic llevantí aprofite l’actual con-
juntura turística positiva per seguir avançant cap 
a una oferta i un servici excel·lents. Una altra està 
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• Manuel Illueca Muñoz, director general de 
l’Institut Valencià de Finances.

• Salvador Navarro, president de la Confede-
ració Empresarial Valenciana o Associació 
Valenciana d’Empresaris.

• José Vicente González-Pérez, president de la 
Confederació d’Organitzacions Empresarials 
de la Comunitat Valenciana (CIERVAL).

• Fernando Mª Zárraga, gerent del Parc Científic 
de la Universitat de València (PCUV).

• Luis Irastorza Revuelta, director general de 
PAVASAL.

• Alfredo Rodríguez Verdugo, president de Rover 
Alcisa.

• Federico Varona, soci director de Varona  
Asesores.

• Amparo Bartomeu, directora general 
d’ANIEME.

Agraïments
En l’elaboració de la present edició del Diagnòstic 
Estratègic de la Comunitat Valenciana cal desta-
car la inestimable aportació d’un elenc d’agents 
d’especial rellevància a la regió. Les seues opinions 
s’han recollit a partir d’entrevistes indivi duals 
fetes el 2015 i el 2016. L’experiència i el coneixe-
ment que han aportat els entrevistats han dotat 
este estudi de valuoses orientacions generals i 
específiques per tal de descriure i caracteritzar la 
realitat de la regió. És per este motiu que volem 
agrair amb sinceritat a tots ells la contribució 
que han fet a este projecte:

• Ximo Puig, president de la Generalitat Valen-
ciana.

• Vicent Soler, conseller d’Hisenda i Model Eco-
nòmic de la Generalitat Valenciana. Catedràtic 
d’Economia Aplicada de l’UVA.

• Rafael Climent, conseller d’Economia Sosteni-
ble, Sectors Productius, Comerç i Treball de la 
Generalitat Valenciana.

• Aurelio Martínez, president de l’Autoritat 
Portuària de València (APV).
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